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 فیصلۀ شورای عالی

 شماره : }{ 

 تاریخ: 

( ماده   ( فصل و ) ) ورای عالی د افغانستان بانک دروی شاز سمقررۀ صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی د افغانستان بانک  

 تصویب شده است.
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 ی عموم   احکام :  اول  فصل
 

 مبنی  اول: مادۀ

 است.  و وضع گردیدهقانون دافغانستان بانک، ترتیب  2مادۀ  6  به تاسی از حکم جزء  همقرراین 

 اهداف   مادۀ دوم: 

 اهداف این مقرره قرار ذیل میباشد:

 تعیین شرایط و معیار ها برای صدور جواز صرافی و خدمات پولی  (1)

 تنظیم بهتر فعالیت های  صرافی و خدمات پولی   (2)

ول شویی و تمویل تروریزم و متناسب ساختن فعالیت ها،مکلفیت ها و مسؤلیت های صرافان در برابر این قانون ی از پ جلوگیر (3)

 . و معیار های بین المللی

 قیتطب  ساحهمادۀ سوم:  

  ی را فراهم م  یو صراف  یکه در افغانستان خدمات پول  اشخاص حقیقی و حکمی مجوز )داخلی و خارجی(  مام  برتاین مقرره   (1)

 ، قابل تطبیق میباشد. ندکن

  ریگ  سپرده  کوچک  دهنده  قرضه  موسسات  ،یکیالکترون  پول  موسسات  ، یخارج  یفروع بانکها  ، ، فروع آنهاها  بانکبر    مقرره  نیا (2)

 . گردد ینم قیبه آنها داده شده است، تطب تیکه از طرف دافغانستان بانک اجازه فعال ی و اجاره دهنده گان مال

   صطالحاتا :چهارممادۀ  

به    و یا صرافی  است که جهت کسب جواز عرضه خدمات پولی  کمیححقیقی  یاعبارت از شخص   :است دهندهخودر -1

 . دافغانستان بانک در خواستی کتبی را ارائه مینماید

  تا    شده  داده  اریاخت  شیجواز برا  مالکمقرره، از جانب    نیا  طیعبارت از شخص است که طبق شرا  :نمایندۀ با صالحیت -2

 ببرد. ش یرا به پ  یصراف ا یو   یخدمات پول تیفعال  یوز ا یندگ ینما به

دفتر اصلی است که در آن کلیه یا برخی از فعالیت های فراهم کنندگان خدمات پولی  عبارت از دفتر فرعی    :نمایندگی -3

 و صرافی انجام میشود.

 .باشد یم  و صرافی  (نقد پول  به چک لیتبد) چک یساز نقد  ،عبارت از عرضه خدمات انتقال پول  :یپول  خدمات    -4

و فعالیت   را از د افغانستان بانک دریافت نمودهارائه خدمات پولی جواز شخص است که  :یپول  خدمات  کننده   فراهم   -5

 .  خدمات پولی را پیش میبرد

  ی استثنا  به)  شده  رهیذخ  ارزش  ای  پرداخت  اسناد  نقد،  پول  پرداخت  جهت  اجوره  ای  مزد  افتیدر  از  عبارت  :چک  ی ساز  نقد -6

 . دهدیم لیتحو را شده رهیذخ ارزش ا ی پرداخت اسناد که است شخص به( یسفر یها چک

اختیاری معاوضه، ترتیبات و یا مشتقات    دعبارت از عرضه خدمات تبادله اسعار، قرارداد های پیش خرید اسعار، قراردا  :یصراف -7

 معامله اسعار میباشد.  دیگری

 نموده باشد. عالیت صرافی را اخذ از د افغانستان بانک جواز ف  است که شخصی : صراف -8

عبارت از یک نهاد حکمى است که با عرضه کنندگان خدمات پولى )امتیاز گیرندگان( که در بیش از یک :  دهنده  ازیامت -9

 کشور موقعیت دارند، عقد قرارداد میکند، تا  

   نماید فایا نقش آنها  انی، منحیث میانجى م(بین المللىمرزی) )الف( در قسمت انتقال پول بیرون  

   و،سازدمی فراهم مشترک بازاریابى  و  شرکتى، مشترک هویت مشترک،  نام یک فراهم کنندگان خدمات پولی  به)ب(   

 جبران ،  امانتداران  ی سیالیت، و فریبکارعدم  ت وارده ناشى از غفلت،  خسارا  هرنوع  مقابل  در  پول  کننده   ارسال  به)ج(     

 . میپردازد خساره
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 .است یحکم ا ی و یقیحق شخص از عبارت :شخص -10

 . باشدیم گریدشخص پول بمنظور انتقال آن به  لیاست که خواهان تحو  یشخص :فرستنده   -11

با صالح  :کننده  افتیدر -12 از شخص  صول  حرا    گریدشخص    که پول منتقل شده    است  حکمی  و حقوقی  تیعبارت 

 . دینمایم

  انتقال   یبرا  یپول  ارزش  ای  و  پول  افتیدر  ا ی  هشد  رهی ارزش ذخ  پرداخت،  اسناد  صدور  ایعبارت از فروش    :انتقال پول -13

(  Networkبه شبکه )  یو دسترس  یمواصالت  یلیو ت  نیپول و خدمات آنال  یکیفز  تحویلیتنها شامل    اصطالح  نی. اباشدیم

 .  ردیگیم را نیز در بر یو خارج یداخل تانتقاالبلکه شودینم

  تذکر  میجرا  از  یناش  د یعوا  و   ییشو  پول  از  یریقانون جلوگ   18است که در ماده    یعبارت از معامله ا : معامله مشکوک -14

 است. افتهی

د افغانستان    صیبر تشخبنا  که  شودیم  محسوبو مناسب    ستهیشا  یدر صورت  یقیشخص حق :مناسب  و  ستهیشخص شا -15

  و   ی لما  ،یشخص  یها  تیدر فعالمهارت تصمیم گیری بوده،   یداراو    بیطرف، شایسته و مناسب  ، اعتماد  قابل صادق، بانک  

 باشد.  مورد نظر یها تیفعال شبردیجهت پ  مناسب رباتج و  ها مهارت یدارا زین و  بوده کارا یتجارت

نظار،    ئتیه  یاعضا  بانک،  دافغانستان  صیتشخ  بنابر  که  شودی م  محسوبو مناسب    ستهیشا  یدر صورت  یشخص حکم

  شمرده و مناسب    ستهیشخص شا  ل یذاالت  از ح  یکیدر   .باشند  فوق   اوصاف  یدارا   آن  مشابه  التیتشک  ریسا   و  عامل   ئتیه

 : شودینم

  ا ی  د یعقا  از  یناش  یو  تیمحکوم  نکهیا  مگر  باشد،  شده  محکوم  جزا  به  صالحیبه اثر ارتکاب جرم توسط محکمه ذ .1

 . باشد  یمذهب ا ی ی اسیس یها تیفعال

 . باشد شده اعالن ورشکسته صالحیاز طرف محکمه ذ .2

  ت یصالح  ای ده ی گرد  تیصالح  سلب  ی مال   امور  انجام   از  صالحیذ   عمرج  طرف   از  یمسلک ا ی  ی به علت سوء رفتار شخص .3

 . باشد داشته قرار  قیت تعلحال به یو

و مناسب    ستهی، شافقره  نیا  3و،  2،  1  یباشد که در حاالت مندرج بند ها  یشخص وابسته به شخص  ا ی  نده ینما .4

 نشود.  محسوب

 نیسازمان ب  کیدر    ایکشور ها    ریسا  این  در افغانستا  یمهم دولت  فهیوظ  که  یقیحق  شخص:  یاسیس  متبارز  شخص  .16

  زین  آنها  کینزد  اقارب  ای خانواده    یاعضا  ،یاسیرتبه احزاب س  ی عال  نیشامل مسوول  و سپرده شده باشد    یبه و  یالملل

 . باشدیم

  دپنجصبه     که مبلغ آن  چک  ینقد ساز  ایاسعار و    تبادله  عبارت از معامله اى است که مبلغ انتقال،  :بزرگ  ی نقد  معامله .17

 اسعار برسد. سایر از آن و یا معادل آن به  شتریب ای( 500,000)  یافغان هزار

خدمات پولی یا صرافی را در  آوری  شخص است که مالکیت و کنترول نهائی فراهم    شخص ذینفع )مالک اصلی (:  .18

   اختیار داشته باشد.

میگردد تاخیر نظارت  کننده و    ی نظارتسر درگمداده نشود، باعث    اطالع  رى است که اگر  یعبارت از تغی  : ر عمدهیتغی .19

متحدالمال   عهیذر  کهیموارداشخاص مسوول،  نوع فعالیت آن و سایر ،  فزیکی سهمدار آدرسدر چنین تغییر شامل تغییر

 . شودیدافغانستان بانک مشخص م

  .شود یم قانون خالف  عمل یا  که مرتکب جرم شخص  خواست و اراده:  تین  سوء .20

 نداشته باشد.  ی صراف ایو   ی با خدمات پول یتجارت رابطه قبال که است یترشم از عبارت:یتصادف  ی مشتر .21

 .گرید کشور پول برابر در کشور کی پول تبادلهاست از  عبارت :اسعار  تبادله .22

 فغانی پوال یبه استثنا ها  کشور ریسا پول از عبارت:  سعر .23

 تانه.خت شده با یا بدون تکبازپرداخت مبلغ پردا تعهد در مقابل هر نوع پرداخت  از است عبارت:  قرضه .24
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ماده دوم قانون    11گذاشته و دارای یکی از مشخصات تذکر یافته درفقره  : مبلغی است که شخص آن را نزد بانک  سپرده .25

 بانکداری باشد. 

، کارتهای  پرواز  عبارت از انجام خدمات جانبی از قبیل خرید و فروش تکت  های  (:Cross Sellingخدمات  جانبی ) .26

( و سایر فعالیت های مشابه اینها توسط شرکت های صرافی و یا خدمات پولی در کنار فعالیت  Mobil Top Upموبایل )

افغانستان بانک توسط متحدالمال وقتاًفوقتاً از جانب د    پولی  خدماتنوع  های اصلی خدمات پولی و یا صرافی می باشد. این  

 . گرددها تعیین می

متشابثین که   ساایر  و یا  ی  مجوزصاراف  ؛فراهم کننده گان خدمات پولیشاامل    مرجع معتبر ارائه کننده تضممی  سمر: .27

 باشد.راجع مربوطه دارا باشند، میرا از مسند قانونی ثبت شده و قابل اعتبار جواز فعالیت یا  

 معافیت :پنجممادۀ  

 نوع  ایاو     تجاارت  تیاموقع  ،تیافعاال  انادازه  و  تیامااه  بناابر  بااناک،  افغاانساااتاان  د  قاانون    91  و  75  مااده  طبق  کاه  صشخااماام  ت (1)

 .ندینما ارائه یدرخواست  تیمعاف کسب یبرا توانندیم  ،نددنمیگر رهمقر نیا  یا  متذکره  نقانو  تابع نشا نمشتریا

از  نظارت  یعموم تیآمر یجوازده  تیریمد با دالیل و معلومات کافی به  را  معافیت  کسب  ستیاخودر  باید  دهنده  درخواساات (2)

  د افغانسااتان بانک   یها  یندگیبه نما  اتیدر وال و  کابل  شهر وات  سینا بنا قعوا  بانک  نانستاغفدا  مؤسااسااات مالی غیر بانکی

 .کند ارائه

 مطالبه ردمو  در تصمیم ذتخاا از میباشاد. قبل  د افغانساتان بانک  هیئت عامل  های رییس کُل یا  صاالحیتاز اعطای معافیت   (3)

 .  دیانم را  یاضاف  تمعلوما  تقاضای تواندیم  بانک  افغانستان د  ،معافیت

 افراد،،  نی چنمجاز     ریغ  ای   مجاز. خدمات  باشد  محدود  ینظر زمان  از  و  مشروط  تواندیم  تیمعاف  ،یدرخواست  یمنظور   رتصو  در (4)

 .شودیم مشخصتوسط د افغانستان بانک  

 تستثناآا  :ششممادۀ  

  یمتفاوت را برا  یو طرزالعمل ها  طیشرا  بانک  نفغانستادا  ل،معمو  ریغ   یها  حالتو یا      طبیعی  حوادث  مانند  ستثناییا  تحاال  رد

 .  دی نما  یم منظور و مشخصو نظارت آنها  یمراحل پروسه جوازده یط
 

 درخواستی و شرایط صدور جواز ثبت  :  فصل دوم

 ثبت درخواستی  : هفتممادۀ  

 ی بهمکلف به ارائه و ثبت درخواستی کتب  و صرافی،  درخواست دهنده یا متقاضی بمنظور کسب جواز فعالیت خدمات پولی (1)

نستان بانک  و یا نمایندگی های د افغا   د افغانستان بانک   از مؤسسات مالی غیر بانکی   نظارتعمومی  آمریت    مدیریت جوازدهی

 میباشد.  در والیات، 
پولی  جواز  یدرخواست  فورممیتواند    ،دهنده  درخواست (2) از    و صرافی  خدمات  از   نظارت  عمومی  جوازدهی آمریت  مدیریترا 

  در والیات، بدست  نمایندگی های دافغانستان بانکو یا  ابن سینا وات کابل  دافغانستان بانک واقع    نکیمؤسسات مالی غیر با 

 ..آورد
 نماینده با صالحیت دارای وکالت خط شرعی می باشد. باشد.  آن صالحیتبا درخواست دهنده میتواند مالک جواز یا نماینده  (3)

 محتوای درخواستی  : هشتممادۀ  

جود (1) اخذ  برای  پولیارایه  از  رخواستی  صرافی   خدمات  و  باید    و  کتبی  تکمیل  بصورت  های  با  جوازدهی    اختصاصیفورمه 

 باشد:  می  ذیل  دارکحاوی معلومات و م، که ردیگ صورت ،دافغانستان بانک

 گردد؛ یکه عرضه میخدماتانواع  .1

 ت؛ یفعال شروع خیتار .2

    تیفعالو آدرس  تیموقع .3
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 ؛ مقرره نیا احکام تعایر به منظور ارائه تعهد نامه .4

 ؛ گانندهیمالک و نما  یات یمال یداری باق  عدم از قی( و تصدTIN)یده هیمال هی تشخص نمبر .5

 ؛آن دیو ارائه سند رس نیپرداخت پول تضم .6

 ؛ سه قطعه عکس .7

 و  ؛آن سیدر سند ارائه و تیفعال جواز یدرخواست طی مراحل سیپرداخت ف .8

 ؛معتبرخط از دو مرجع  نی ارائه فورم تضم .9

، مکلف  ماده   ن ی( ا1اسناد و موارد فقره )  هیبرعالوه ته  دهندهدرخواست  حقیقی باشد،    شخص  دهندهاست  درخودر صورتیکه   (2)

 باشد: یم  زین لیه اسناد و معلومات ذ ئبه ارا

اسناد و معلومات در مورد هویت مالک و کارمند مسؤل )منشی( که در برگیرنده کاپی تذکره تابعیت تأئید شده یا پاسپورت  .1

 می باشد؛ 

 مات پیرامون فعالیت و شغل درخواست دهنده  معلو ارائه .2

، مکلف به  ماده  ن یا(  1فقره )  7  ی ال  1جزء  اسناد و موارد    هیباشد، برعالوه ته  یحکمشخص    دهنده درخواست    کهیدر صورت (3)

 باشد: یم  زین ل یه اسناد و معلومات ذئارا

 ؛دهندهو اساسنامه درخواست    تیجواز فعال یکاپ .1

 ؛ رابه شخص متقاضی صادر کرده است ی صراف ایو   ی جوازخدمات پول که مرجعاز عدم اعتراض سند .2

 ؛ سهامن و ساختار سهمدارا یوگرافیپاسپورت(، بیا  تیتابع شده  د یتائ هتذکر یکاپ .3

 ؛ آن یمال  ی ها ینیشبیپ  و  یتجارت  پالن ای یژی ستراتا  ت،یفعال رامونیمعلومات مفصل پ  .4

 و  (تیموجود  رتصو)در  گذشته هایشدهسال شیتفت یصورت حسابات مال  .5

 .دهدهندرخواست   یدیارشد و کل نیلمسوو  ی و سند تابعیتوگرافیب .6

  معلومات   هیارا  و  لیتکم  برعالوه  باشد،   ی پول  خدمات  ا ی  و   یصراف   شرکت  تیفعال  جواز  اخذ  خواهان  دهنده   درخواست  کهیصورت  در (4)

  اما   ،بوده   لیذ  موارد  حداقل  هیارا  و  قیتطب   به  مکلف  ،یحکم  و  یقیحق  شخص  کیتفک  با   ماده   نیا(   2)  و (  1)  فقره  و اسناد

 : باشدینم نها یا به محدود

 این مقرره و ارایه اسناد حمایوی الزم ه ماده یازده تکمیل حد اقل سرمایه مورد ضرورت مطابق ب .1

 که در آن توضحیات پیرامون هیئت نظار و ساختار تشکیالتی گنجانیده شده باشد   در قید یک صفحه پالن تجارتی ارائه .2

   بانک  افغانستان هاد   یسیپال ریسا و مقررات  و نیقوان از تیرعابودن به هد متع .3

 اساسنامه؛  هیارا .4

 و ساختار  سهم شان.   سهمداران مورد در معلومات هیارا .5

  مقررات   و نیقوان از تیرعا آفیسر و  عامل  أتیه  نظار،  أتیه مورد در معلومات ساختار تشکیالتی و  هیارا .6

 .تجارت و صنعت وزارت یفکر یها تیمالک و یمرکز ثبت یعموم استیر از جواز و ثبت سند هیارا .7

 . باشد   یم  خط وکالت دارنده ت یصالح با  ندهینما/  مالک شصت  ا ی  امضاء یحاو  یدرخواست فورم (5)

 صدور جواز   شرایط  : نهممادۀ  

 رایط صدور جواز شرکتی به فراهم کنندگان خدمات پولی و صرافی قرار ذیل است:ش (1)

 ؛دنشخص شایسته و مناسب باشمسوولین ارشد آن درخواست دهنده و   -1

 ؛نداشته باشند  یاتیمال  یداریباق -2

 نداشته باشد؛ سال عمر 18کمتر از  -3

 باشد؛حد اقل یک آدرس ثابت داشته  -4

 باید دو تضمین خط را از تضمین کنندگان معتبر که دارای جواز فعالیت خدمات پولی و صرافی باشد، ارائه کند.  -5

تحویل مبلغ تضاامین حسااب احکام و جلوگیری از پول شااویی و تمویل تروریزم ، قوانین و مقررات  به تطبیق این مقرره -6

 ؛  متعهد باشد ماده دوازدهم این مقرره



5 
 

 ؛ ورزندمبادرت  یخدمات پول او ی   یصراف تیتوانند به فعال یدست فروش نم  یا صرافان اشخاص (2)

 ن متوقف گردیده است. صدور و تجدید جواز های انفرادی از این پس توسط د افغانستا (3)

 ؛ قراهم سازند   یصراف و  یپول خدمات افغانستان درتبعه داخلی   مشارکت با   ای مستقل بطور دنتوانیم یخارج اتباع (4)

   ؛د ینما تقاضا  باشد، یضرور یدرخواست یبررس یبرا که را ی اضاف مدارک و معلومات  تواندیم  بانک افغانستان د (5)

ناتکمیل پنداشته   یدرخواست  باشد،   نشده  حاصل  بانک  افغانستان  د  توسط  یرضرو  مدارک   و   معلومات  تمام   کهیزمان  تا (6)

 .میشود

 دالیل رد درخواستی  :دهممادۀ  

  ی مرد    راو صرافی    پولیموجودیت یکی از دالیل ذیل، درخواستی اخذ جواز فراهم کننده خدمات    دافغانستان بانک در صورت 

 : دینما

 ستهیشا  تیدرخواست کنندهافراد صاحب صالح  یشنهاد شده توسطه افراد پ در صورتیک مناسب  و  ستهیشا  مقرره  احکام  حسب .1

 . نباشندو مناسب 

 . باشد  نمودهارائه  یدرخواست نیو گمراه کننده را به دافغانستان بانک ح غلطمعلومات  درخواست کنندهدر صورتیکه  .2

 ؛  باشد   دهی کننده، فسخ گرد واستدرخ یصراف ای و  یخدمات پول ۀفراهم کنند  یجواز قبل  گذشته سال  5 یط کهیدر صورت .3

مطابق به قوانین، مقررات و متحدالمال های مربوطه اگر درخواست کننده طی مدت سه ماه قادر به براورده ساختن و ارائه   .4

 اسناد متقاضی د افغانستان بانک نباشد.   

 در خواست کننده از امضاء تعهد نامه رعایت احکام این مقرره ابا ورزد. 

 سرمایه   :یازدهممادۀ  

( افغانی و در هر  5,000,000مبلغ پنج میلیون ) رکت های صرافی و خدمات پولی مکلف به داشتن سرمایه ابتدایی حد اقلش (1)

 باشند. معادل آن می( افغانی یا  1,000,000زمان  سرمایه مالی حد اقل مبلغ یک میلیون )

باشد (2) خارجی  تبعه  آن  سهامداران  یا  مالک  هایکه  داش  شرکت  به  امکلف  سرمایه  میلیون تن  ده  مبلغ  حداقل  بتدایی 

 افغانی میباشد.  (5,000,000( افغانی بوده و در هر زمان سرمایه مالی حد اقل مبلغ پنج میلیون )10,000,000)

( این ماده، شرکت های صرافی و خدمات پولی مکلف به تزریق 2( و )1فقره )کاهش مبالغ سرمایه از حد تعیین شده در    (3)

 نمایند.تان بانک ارایه میتکمیل سرمایه به حدود تعیین شده بوده و اسناد حمایویی تزریق سرمایه را به د افغانسسرمایه  جهت  

 و  عیتوز  قیطر  از  را  شرکت  یمال  هیرماس  بانک   دافغانستان  یقبل   ۀاجاز  بدون  توانندینم  یپول  خدمات  و   یصراف  یها  شرکت (4)

 . دهند   کاهش ه،یسرما برداشت

صرافی و خدمات پولی مکلف اند تا قبل از تزریق، د افغانستان بانک را اطالع داده   ه اضافی، شرکت های  درصورت تزریق سرمای (5)

 و اسناد حمایویی و منابع پول تزریق شده را به د افغانستان بانک ارایه نمایند.  

   یتضم  پول  :دوازدهممادۀ  

  ل یدر دافغانستان بانک تحو یدر حساب بانک   نیتضم  ثیبح  را مبالغ ذیل  ازجو  خذاز ا  قبلباید ی  فراهم کننده گان خدمات پول(  1)

 .  ندینما

 ی افغان  300,000 کابلت الیدر و  نیتضم مبلغ   .1

 و   فغانیا  200,000کندز مبلغ  و هرات، بلخ  ا،یننگرهار، قندهار، پکت اتی وال  .2

 باشد. می فغانیا 150,000 مبلغکشور   تالیاو  ریدر سا  .3

 : باشدیم لیذ قرار یادفران  یصراف یبرا نیتضم مبلغ (  2) 

   یافغان 200,000کابل   تیوال  .1

 ی افغان  150,000کندز مبلغ   و  هرات، بلخ  ا، یننگرهار، قندهار، پکت  اتیدر وال .2

 .  باشدیم  یافغان 100,000 اتیوال ریو در سا   .3

 (    شرکت خدمات پولی و صرافی مکلف به ارائه و پرداخت تضمین نقدی و تضمین سر نمیباشد.3)
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صورت فسخ یا لغو جواز بطور دوطلبانه، مبلغ که بحیث تضمین پرداخت شده، به مالک اصلی یا نمایندۀ با صالحیت آن به ر  د  (4)

در قسمت وضع جریمه های نقدی، شرایط ذیل باالی صرافان و فراهم  داخت میگردد.  حساب بانکی معرفی  شده آنها بازپر

 کنندگان خدمات پولی قابل تطبیق میباشد: 

فصرافا .1 و  الین  تا  اند  مکلف  نقدی  جریمه  پرداخت  تعرفه  دریافت  از  بعد  پولی  خدمات  کنندگان  کاری    15راهم  روز 

افغانی جریمه از بابت   500روز کاری، با گذشت هر روز مبلغ  15. در غیر آن، بعد از را پرداخت نمایند بعدجریمه نقدی

 تأخیر در پرداخت به اصل جریمه آن افزود می گردد.  

از دریافت تعرفه پرداخت جریمه نقدی توسط صرافان و فراهم کنندگان خدمات  روز کاری  30 مدت شدنسپری  بعد از .2

 تأخیر در پرداخت از پول تضمین موصوف نزد د افغانستان بانک وضع میگردد.  پولی، جریمه وضع شده جمع جریمه 

روز کاری    15خدمات پولی مکلف اند در طی  فراهم کنندگان    صراف و    باالثر وضع جرایم،   در صورت کاهش پول تضمین .3

این مقرره   44اده  زایش دهند. در غیر آن مواد مندرج مپول تضمین خویش را به حد اقل تعیین شده در این مقرره اف

 باالی صرافی و یا خدمات پولی مربوط قابل تطبیق میباشد. 

 جواز  اعتبار   مدت :یزدهمسمادۀ  

، مگر  باشدیم  د یتمد  قابل  و   بوده  سال (  3)  سه  یابر   یانفرادم کننده گان خدمات پولی  و فراه  صرافان  ت یفعال  جواز  اعتبار  مدت(  1)

 .  تمدید جواز فعالیت طوری دیگر تصمیم اتخاذ نمایداینکه د افغانستان بانک در خصوص 

 .مبادرت ورزد و صرافی  به فراهم نمودن خدمات پولی انقضا یافتهنمیتواند با جواز  شخص یچه(  2) 

از تاریخ صدور نافذ و برای مدت نا  عالیت شرکت های صرافی و خدمات پولی که مطابق این مقرره صادر میز فجوا  (3) گردد، 

 باشد.  عتبار میمحدود دارای ا

  یاسم تجارت  :چهاردهممادۀ  

ر کلماتیکه  ساییا    کلمات مانند بانک، شرکت سرمایه گذاری، شرکت تجارتیرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی نمیتوانند  ص (1)

 ؛ یش عالوه نمایندخوصرافی و خدمات پولی با نام ،  باشدو خدمات پولی  صرافینمایانگر فعالیت های دیگر غیر از 

به    اتی وال  در  و  بانک   دافغانستانبه    ی، در مرکزکتب  یدرخواستبا ارائه    یصراف  ا ی  و   ی پول  خدمات  تغییر اسم مالک /سهمداران   (2)

 صورت میگیرد.    نک اب افغانستان د  یها یندگ ینما

  از   هیاطالع   یمحتوا.  برساند  نشر  به  خود  تیفعال  محل  و  االنتشار  ریکث  دیجرا  از  یکی  در  را  نام  رییتغ  بر  یمبن  یکتب  هیاطالع  (3)

 . گرددیم مشخص  آمریت نظارت از مؤسسات مالی یجوازده تیریمد طرف

 :گردد ارائه یدرخواست با باید  ل یذو  اسناد  مدارک      (4)

 ؛ تیلفعا جواز اصل .1

 ؛یدرخواست مراحل  یط س یفرسید   سند .2

 و   ؛ نام  ر ییتغ هیاطالع  ای  یآگه از نقل کی .3

 مشخص میگردد.  افغانستان بانک    سایر موارد که از طرف د .4

 جواز  دیتمد  :پانزدهممادۀ  

 را   ازجو  دیمدت  ستیاخودرانفرادی   صراف    ی وفراهم کننده خدمات پولکه    گرددیم  دیتمد  لیذ  طیصرف تحت شرا   تیفعالواز  ج (1)

د    یها  ی ندگینمادر  در مرکز و    بانک   نفغانستابه دا  ل یذ  دسناا   با ، همراه  شتهدا  ستد  ازجو  ءنقضاا  یخرتااز    قبلسه هفته    قلا  حد

 : دنیما ن ارایه اتیافغانستان بانک در وال

 تیفعالصل جواز ا .1

 جواز؛ دیتمد یدرخواست  سیسند پرداخت ف .2

 ی  اتیمال یداریقبا  عدم  قیتصد ای  و  اتیمال پرداخت دیرس سند .3

 ؛ کارمندان رسمی خدمات پولی و صرافی انفرادی از مراجع ذیصالح و تصدیق از عدم مسوولیت جنایی مالک جواز .4

 ؛سه قطعه عکس درخواست دهنده .5
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 و؛ ( در صورت بروز تغیرات عمدهدرخواست اولی اخذ جواز )تجدید معلومات و مدارک ضروری  .6
 ه می نماید.  سب لزوم دید از درخواست کننده مطالبسایر معلومات که د افغانستان بانک ح .7

   درخواستی تمدید جواز را به نمایندگی ها و زون های ساحوی مکلف اند تا  در والیات و صرافی انفرادی  خدمات پولی هفراهم کنند ( 2)

دارند تا از صحت و مکمل    تیمربوطه مکلف  یساحو  نیمسوول  ا ی هنمایند. نمایند  ارائه  ماده این  (  1فقره )دافغانستان بانک حسب  

( آنها در  یمربوطه حفظ و نقل )کاپ   یندگید. اصل اسناد در نمانیحاصل نما  نانیشده اطم  هیو تمام اسناد ارا  یبودن درخواست

به مد اجراآت  ا  یعموم  تیآمر  یجوازده  تیریاسرع وقت ممکن جهت  بانکیز  نظارت  غیر  مالی  دفتر مرکز  مؤسسات    یواقع 

 د. شوفرستاده دافغانستان بانک  

 ؛آن یدیکل نیمسوول  ایل ومسؤو  یانفراد  یو صراف  یخدمات پول جواز  مالکو مناسب بودن   ستهیشا (3)

یا   و  یپول  خدماتبانک در جریان نظارت داخل سااحه از د افغانساتان  ریمقررات و دساات ن،یقوان   از  یتخلف جد  مشااهده  عدم    (4)

 ی انفرادی.صراف

( این ماده و  2( و )1تکمیل اسناد قرار فقره های )  موفق بهجعه و تسلیم اصل جواز فعالیت  مرااز    بعد  دهنده درخواست  هرگاه     (5)

نگردد، دافغانستان بانک میتواند    ماه بعد از درخواستی  سهطی مدت  یا معلومات اضافی مورد ضرورت در طی مدت تعیین شده یا  

 درخواستی تمدید جواز را رد و جواز فعالیت را فسخ نماید. 

 و درج معلومات ثبت   :شانزدهم  مادۀ

  دافغانستان بانک از مؤسسات مالی غیر بانکی  دهی آمریت عمومی نظارت    جواز  مدیریتجواز ها براساس شماره مسلسل از جانب  

 د.نمیشوطبق طرزالعمل مربوطه ثبت 

 

 اداره و ساختار تشکیالتی صرافی و خدمات پولی:  فصل سوم

 ولی و صرافی ساختار حقوقی خدمات پ  :فدهمهمادۀ  

 دمات پولی و صرافی توسط یک یا بیشتر از یک شخص بحیث مؤسس و سهمدار طبق احکام این مقرره تأسیس میگردد. خ (1)

 ث یبح  یصراف  و  یپول  خدمات  باشد،  سهمدار  کی  از  شتریب  کهیصورت  درخدمات پولی و صرافی به شکل  شرکت ثبت  میگردد.   (2)

 . باشد ی م یسهام  ا ی و تیمحدودالمسوول ،یپول خدمات ا ی و  یصراف شرکت یحقوق شکل. گردد یم سیتأس شرکت

 خدمات پولی و صرافی نمیتواند ساختار حقوقی خود را بدون منظوری قبلی د افغانستان بانک تغییر دهد.  (3)

المسؤلیتاحکام قانون شرکت ها (4) پولی و صرافی که بحیث شرکت تأسیس گردیده قابل    ی محدود  باالی آنعده از خدمات 

 نباشد. مقرره   شد، مشروط بر اینکه در تناقض با قانون دافغانستان بانک و این تطبیق میبا

  اجازه  بدون   و نمیتواند  است    نافذ   بانک   افغانستان  د   تایید  از  بعد   که  باشد یم  اساسنامه  یدارا  ی صراف  و   ی پول  خدمات   شرکت (5)

 ت را وارد نماید. الیتعددر اساسنامه  خویش  بانک دافغانستان یقبل

ت (6) ادا ساختار و  قانوناری صرافان و فرشکیالت  باید مطابق شرایط مندرجۀ  پولی  شرکت های محدود    هم کنندگان خدمات 

 ( باشد.  LLCالمسؤلیت )

 نظار  اتیه  :مهجدهمادۀ    

 : باشدیم  لیذ یها  تیصالح و ها تیمسوول یدارا نظار  أتیه  میباشد.  شرکت در تیصالح با مرجع نیدوم  نظار أتیه (1)

 عامل؛   أتیه به مورد  در تایهدا صدور و  عامل  أتیه یها گزارش یبررس .1

 شرکت؛ یها   یندگ ینما و یمرکز دفتر یها  تیفعال از دوامدار و  منظم نظارت .2

 آن؛  یآجندا دیتائ و سهمداران ی عموم مجمع جلسات ریتدو .3

 شرکت؛  یادار ساختار بیتصو .4

 ؛ ی ندگینما جاد یا مورد در میتصم اتخاذ .5
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 ؛ی و طرزالعمل شرکتسیلپا ی،ژ یستراتا، یتجارت پالن بیتصو .6

 ؛و سایر مسوولین کلیدی شرکت عامل أتیه الزحمه حق  و معاشات  نظیمت و سلب ،تعیین .7

 افغانستان   د  اتی هدا  و  یداخل  و طرزالعمل های  ها  یسیپال  نافذه،  مقررات  و  نیقوان  قیتطب  از  نانیاطم  حصول .8

 بانک؛ 

  نده ینما  و  کارمندان  مقررات،  و  نیقوان  از  تی ا رع   مسوول    عامل،   أتیه  بودن  مناسب  و  ستهیشا  از  نانیاطم  حصول .9

 ؛ی شرکتها  ی ندگینما در تیصالح با گان

 و  شرکت؛ یها ی ندگینما و یمرکز  دفتر  تیفعال  محل مکان نقل ای  رییتغپیرامون   صمیم تاتخاذ  .10

دخل  ، مشتریان و سایر مراجع ذیسهمداران،  بانک افغانستان د  نزد مربوطه مقررات  و نیقوان حسب نظار أتیه .11

 . باشد ی م پاسخگو  و مسوول

 : میباشد لیذ قرار  نظار أت یه یاعضا بیو ترک تقرر (2)

 ؛باشد  یم  طاق  آن بیترک  و  بوده تن پنج اکثر  حد و تن سه  حداقل  هیأت نظار  یاعضا  تعداد .1

 .  گردند  یم نییدوره سه ساله از طرف سهمداران شرکت، تع کی  ینظار شرکت برا  أتیه یاعضا .2

 طیشرا  نا سهمدار  کهیصورت  در.  باشد  می  مستقل   آن  س ییر  شمول  به  نظار  أتی ه  ی اعضا  ثلث   دو   اقل   حد .3

اما سهمدار   گردند؛   نییتع  نظار  أتی ه  عضو  ثیمنح  توانندیم  ند، ینما  لیتکم   را  نظار  أت یه  ی اعضا  تیعضو

 و  ؛ عامل شرکت  باشد أتی نظار و  ه  أتیهمزمان عضو ه تواندینم

گردد، شرکت مکلف است د افغانستان بانک را   یم   یخال   ار،نظ   أتیه  یاعضا  یها  سمتاز    یکی  کهیصورت  در .4

 .   نمایداده و حد اکثر طی سه ماه شخص شایسته و مناسب دیگر را تعیین  کتباً از موضوع اطالع د

 :باشد لیذ طیشرا یدارا که  تواندیم  شده نییتع نظار  أتیه عضو ثیبح یشخص (3)

 باشد؛  مناسب و ستهیشا .1

 

  ها  المال متحد   قیطر از را نظار  أتیه  اوصااف  و  طیشارا  ریساا  دید لزوم  بساح  تواندیم  بانک افغانساتان  د .2

 دینما مشخص

 

 بطور آتی تدویر میآبد: یو خدمات پول یصراف  یها شرکت  نظار  أتیه جلسات  (4)

بطور منظم تدویر جلسه نموده و در صورت ضرورت نیز میتواند جلسات  تا ندمکلف ااعضای هیأت نظار  .1

   ؛اظطراری تشکیل دهند

 باشد؛  ء اعضا از ثلث دو  اقل  حد باید جلسات لیتشک یبرا نصاب حد .2

   ؛گردد ریدا یحضور یجلسه  به طور 1 حداقلباید  ، یسال مال  کی یط .3

 تیعضو  ابد،یموجه حضور ن لیگونه دل چ یبدون ه ی مالسال  کی یط ۀجلس دو نظار که در  أتیعضو  ههر  .4

  ی به د افغانستان بانک معرف استخدام و  را گرید  طیو شرکت مکلف است تا شخص واجد شرا دهدیخود را از دست م

 ؛ و دینما

 .گردد حفظ بوطهرم هیدوس در  نظار،  أتیه یاعضا توسط امضا از  بعد  و ثبت جلسات  میتصام  تمام .3

 

 شرایط تقرر مسوول بخش رعایت از قوانی  و مقررات    :نزدهمادۀ  م 

  شرایط تقرر مسؤل بخش رعایت از قوانین و مقررات قرار ذیل میباشد: (1)

 ؛واجد شرایط باشد  - 1
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 دارای تجربه ای کاری در بخش خدمات پولی و صرافی باشد؛ 2

 : باشد   یم لیذ مقررات قراری مسوول رعایت از قوانین و ها  تیمسوول  و فیوظا (2)
قوانین،   خصاوصب   شارکت  های داخلی  طرزالعمل  و  ها یسایپال  و  بانک افغانساتان  د  مقررات  و نیقوان  از  یآگاه .1

 زمیترور لیتمو و ییشو  پول  با مبارزهداخلی شرکت در قسمت  ی و طرزالعمل هایسیپال مقررات،

  آن  حل  جهت یجد  اقدامات اتخاذ  و شارکت در  مقررات  و  نیازقوان  تیرعا  عدم   ریپذ  بیآسا  سااحات صیتشاخ .2

 ؛ندهیآ در  آن تکرار از یریجلوگ جهت الزم  یها  ییرهنما  و

 ؛شرکت زمیترور لیتمو و ییشو  پول  بامبارزه  یها طرزالعمل  و  ها  یسیپال  لیتعد  و مرور    .3

  طرزالعمل و  ها  یساایپال  و  بانک  افغانسااتان  د  یها المال متحد  و  مقررات ن،یقوان قیتطب از  نانیاطم حصااول  .4

 ؛شرکت. زمیترور لیتمو  و ییشو پول  بای مبارزه ها

 ؛یقانون موضوعات تیرعا منظور به  یپول  خدمات  و یصراف  یها شرکت  یاتیعمل  یها  بخش  با  یهمکار  .5

 ؛آنها  بر نظارت و مشکوک  معامالت  افتیدر .6

 و  افغانسااتان  یلام  یها راپور و  معامالت لیتحل مرکز بهآن   گزارشو    مشااکوک  و بزرگ  معامالتتشااخیص    .7

 ؛آنها   منظم یبند هیدوس

 ؛.نظار  أتیه به شرکت  ی داخلیها  یسیپال و مقررات ن،یقوان از  تیرعا عدمموارد  گزارشتشخیص و  .8

 المال متحد و  مقررات ن،یقوان  تیرعا  از شرکت کارمندان به  یده  یآگاه  منظور به یآموزش یها  برنامه  ریتدو  .9

 ؛شرکت ی داخلیها طرزالعمل و  اه  یسیپال  و  بانک   افغانستان  د  یها

 تطبیق لیست های تعزیرات، و    .10

 .بانک  دافغانستان  ینظارت  میت   با یمکاره .11

 

 ر مالکیت یایجاد نمایندگی و تغی  عملیات،   فعالیت ها، :  فصل  چهارم

 آغاز فعالیت :بیستممادۀ  

در ظرف ساه ماه بعد  مکلف اند بدست میآورند،    ت را از دافغانساتان بانکفعالی  جواز  و صارافان که  راهم کننده گان خدمات پولیف

 و از فعالیت خویش به دافغانستان بانک اطالع دهند.  از صدور جواز به فعالیت آغاز

  مجاز  ی ها  تیفعال  :و یکم  بیست مادۀ  
 : دهد  انجام را  لی ذ یها تی فعال  تواندی م یپول خدمات    کننده فراهم (1

 ؛نتقال پولا .1

 ؛ پول نقد  هله چک بادتب .2

 ؛اسعار و سایر فعالیت های مجاز صرافیتبادله  .3

 ؛ نگهداری پول، مشروط به اینکه  هدف نهائی معامله، انتقال و یا تبادله پول حداکثر طی مدت شش ماه باشد  .4

 و ؛ در داوطلبی و یا مزایده اسعار د افغانستان بانک  اشتراک .5

 ود.دافغانستان بانک اجازه عرضه آنها داده میشسایر فعالیت های که حسب متحدالمال مربوطه  .6

 : را انجام دهد مجوز، میتواند فعالیت های ذیل صراف   (2

 ؛ رید و فروش اسعار )تبادله اسعار(خ .1

 ؛ اسعار دیخر ش یپ  یها قرارداد .2

 ؛ باشد  اسعار معامله که  گرید مشتقات ا ی و پرداخت باتیترت معاوضه، یاریاخت قرارداد .3

 ؛ بانک افغانستان د اسعار ده یمزا ا ی و یداوطلب در اشتراک .4

 شرکت های صرافی برعالوۀ فعالیت های فوق میتوانند امور ذیل را نیز انجام دهند:  .5
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بانک، میتوانند خدمات جانبی را نیز انجام دهند. سایر شرایط در پیوند با  این شرکت ها پس از اخذ منظوری د افغانستان  .1

 انه من جانب د افغانستان بانک مشخص میگردد؛ و خدمات جانبی از طریق متحد المال های جداگ 

این شرکت ها پول نقد را زا طریق نمایندگان )عاملین( خویش میتوانند به ولسوالی ها و قریه جات که در آنجا   .6

 ندگی ندارند، انتقال دهند. نمای

  ممنوعه   ی ها  تیفعال  : مبیست و دومادۀ  

 : دهد انجام را لیذ  یها  تیفعال تواندینم یپول  خدمات کننده  فراهم     (1)

 قبول سپرده )امانات( مشتریان .1

 اعطای قروض  .2

انتقال اسناد بهادار، طبق  سیستم پرداخت، ارائه خدمات اسناد بهادار و استفاده از سیستم های  فعالیت های  فراهم سازی   .3

 قانون دافغانستان بانک. 

شور به  فعالیت های خدمات پولی مبادرت  تواند از طریق اشخاص بدون جواز در داخل کفراهم کننده خدمات پولی نمی .4

 عه متحدالمال مربوطه مشخص میگردد.  ورزند. جزئیات در این خصوص ذری

 ورزد:خدمات پولی نمیتواند به اقدامات ذیل مبادرت  (2)

ثبت    .1 دفاتر  از  بانک  رسمی  غیر  استفاده  دافغانستان  تعیین شده  معیارهای  و  رهنمود ها  و  خالف  ثبت معامالت  برای 

 و   ؛انت مشتریمعلوما

 .دافغانستان بانک و ناظرین آن ازمعامالت خدمات پولی دفاتر ثبت کتمان  .2

 های ذیل را انجام دهد:  تیفعال تواندینم(     صراف 3)

 ؛ قبول سپرده )امانات( مشتریان .1

 ؛هقرض یاعطا .2

 انتقال پول .3

 صرافی نمیتواند به اقدامات ذیل مبادرت ورزد: (4)

از دفاتر ثبت   .1 بانک  رسمی    غیراستفاده  افغانستان  د  تعیین شده    برای ثبت معامالت وخالف رهنمود ها و معیارهای 

 ان معلومات مشتری

 دافغانستان بانک و ناظرین آن  از ویش معامالت خدفاتر ثبت کتمان  .2

 ادرت ورزند. ( این ماده تذکر یافته مب3( و )2(  شرکت های صرافی و خدمات پولی نمی توانند به فعالیت های که در فقره )5)       

 فراهم کننده خدمات پولی و صرافی فعالیت های    : ومو س  بیست مادۀ  

که به اسم صرافی و خدمات    حساب بانکیمکلف اند تا تمام معامالت بانکی خویش را در  و صرافی  کننده خدمات پولی  راهمف (1)

مربوط به فعالیت خویش را    که معامالتنمیتوانند  افتتاح نموده اند، انجام  دهند و    ی کشاورها  در یکی از بانکپولی خویش 

 انجام دهند.   در حسابات شخصی یا سایر حسابات تجارتی خویش

باشاد، معامالت نمایندگی در حسااب جداگانه که به اسام نمایندگی    نماینده/یندگینماهرگاه خدمات پولی و صارافی  دارای   (2)

 ان بانک الزمداند .  متذکره افتتاح گردیده باشد، صورت میگیرد و یا طوریکه دافغانست

عرضه خدمات پولی  مارکیت را برای    اًدخیل و یا قصد  نا سالم  رقابتینباید در رفتار های  فی  صرافراهم کننده خدمات پولی و   (3)

 مشتمل است بر ، ولی محدود به این ها نمیباشد.   ها روش این  ید. نما انحصار تبادله اسعار و 

 تبانی با دیگران در مورد قیمت ها   -1

 دسترسی عامه به سهولت  نمودن محدود  -2

 محدود ساختن ملکیت ها یا سایر ذرایع به رقابت کنندگان   -3

  تخته  یرو  به را  خویش  یهاا  فیس  سایر  و  رسعاا  وشفر  و  خرید  نرخ  تا  ندامکلف  فیاصر  و  یپول  خادماات  کننادگاان  فراهم -4

   نوشته و در معرض دید مشتریان خویش قرار دهند
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  ی ها  تنو  بانک  هیانواع   شتدانظر  در  ونبد  جی رارخا رسعاا  وشفر و  ان، خریدصااراف  و یپول  خدماتفراهم کننده گان      -5

 .دهند  انجام ،   ،تخته یرو شده تحریر  یها نرخ   مطابق  فغانیا

و به شکل ماهوار   نمایند  ثبترا  خویش  یو بانک مرهروز  تمعامال تجزئیا  ان بایدصراف  و یپول  خدماتفراهم کننده گان    -6

  هی اداره ارا  آن به  ،د افغانسااتان بانک   طرف از  شااده مطالبه اتیجزئ  و  درخواساات  حسااب را  اتمعلوم  ریسااا و هیاحصااائ

 .دنینما

بوده و اسام  فعالیت های خویش به انتخاب دفاتر یا مکان مناساب برایمکلف فراهم کننده گان خدمات پولی و صارافان    -7

ان در مکاتیب و ساایر اوراق رسامی معلومات تجارتی مطابق جواز در لوحه و محل فعالیت شاان قابل دید باشاد. همچن

 مطابق به جواز فعالیت درج گردد.  

جواز  فعاالیات خویش را در دفتر مرکزی و اجاازه نااماه   اصااال تاا    نادمکلف افراهم کنناده گاان  خادماات پولی و صااارافاان    -8

برای مشاتریان بهتر    انهآ  ها را در نمایندگی مربوطه خویش طوری نصاب و نگهداری نمایند تا نوعیت فعالیت  نمایندگی

 معلوم و مشخص باشد.

مکلف و صارافی بیشاتر از ساه روز، فراهم کننده خدمات پولی  برای در صاورت عدم فعالیت و مسادود بودن مکان فعالیت   -9

 نصب نماید.   خویش  بی در بیرون محل فعالیتاست تا بمنظور اطالع مشتریان، اطالعیه کت

  ، دساتور د افغانساتان بانکحکم قانون، اساتیذان محکمه ذیصاالح و یا  بدون ان  فراهم کننده گان خدمات پولی و صاراف  -10

 د.نساز  ءسومی شریک یا افشاطرف   ارا ب خویش معلومات مشتریان می توانندن

قبال از عرضاااه خادماات  معلوماات کاامال را در مورد خادماات،    ،انادمکلف  ان  صااارافا  و  یپول  خادمااتفراهم کنناده گاان    -11

 د.  نقرار ده شیخو انیمشتر اریتاخ در رهیو غ   سیمحصوالت، ف

 یهاا  تیاخادماات و فعاال رامونیرا پ   یکتب  یهاا هیااطالع   ایا  یآگهاناد تاا   مکلفان  و صااارافا  یخادماات پولفراهم کنناده گاان  -12

 تیفعال  تینوع   تا  ندینما   نصااب شیخو  تیعالمحل ف  ایدر دفتر    یطورمقرره  نیا  (23  مطابقت به ماده در  شیمجاز خو

 بهتر معلوم و مشخص باشد. انیمشتر یآنها برا

شاارکت های صاارافی و خدمات پولی مکلف اند، برای فعالیت ها و عملیات خویش دارای یک ساایسااتم معیاری و قابل   -13

 گردد.میقبول باشد. که جزئیات سیستم ذریعه متحدالمال مشخص 

از حقوق مشااتریان و سااایر فراهم کننده گان خدمات پولی و صاارافان مکلف اند تا برعالوه موارد فوق، مقرره حمایت   -14

 مقررات مربوطه را تطبیق نمایند. 

 تیفعال تیموقع :و چهارم  بیست مادۀ  

از جانب آنها مشخص   که  محالت  ا ی  محل   در  صرف  توانند  ی م  آنها  یها  یندگ ینما   وان  صراف  ی، پول  خدمات راهم کننده گان  ف (1)

  توافق   صورت  دری  صراففراهم کننده خدمات پولی یا    ود. ندینما   تیفعال است،  شده  تصدیق  بانک  افغانستان  د   جانب  ازشده و  

 . ند ینما خدمات  عرضه و تی فعال(  دکان)واحد آدرس کی در توانندیم اعتراض، عدم سند هیارا و

مکلف است قبل از نقل مکان محل فعالیت دفتر مرکزی یا نمایندگی های خویش  فراهم کنندگان خدمات پولی و صراف   (2)

 انک را کسب نمایند. منظوری کتبی دافغانستان ب 

  را  بانک  دافغانستانسند عدم اعتراض    تا   است  مکلف   یخارج  یپول  خدمات  با   یکار  رابطه  جاد یا  از  قبل   ی خدمات پول  شرکت (3)

           . دینما افتیدر

 ی ندگینما  جادی ا  ط یشرا  :مجو پن   بیست مادۀ  

میتوانند با ارائه اسناد ذیل در کابل و والیات   شرکت های صرافی و خدمات پولی بعد از منظوری کتبی قبلی دافغانستان بانک   (1)

 نمایند:  نمایندگی خویش را تأسیس 

از   نظارت  یعموم  ت یآمر  یجوازده  تیریمد  به  لیذ  مدارکاسناد و    ی باکتبکسب اجازه نمایندگی به شکل    یرخواستد .1

 ؛ می گردد  ثبت و هیارا بانک افغانستان د یساحو  یها  زون ای  ها یگ ندهینما به اتی وال در و  مؤسسات مالی غیر بانکی

 نمایندگی؛  جادیا قبل از  بانک افغانستان د یمنظور کسب .2
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 ؛ معلومات پیرامون عرضه نوع خدمات و محل نمایندگی    .3

 ؛ مسوول نمایندگی و شهرت شده دی تائ تیتابع تذکره   یکاپ   .4

 و  ؛گی تصویب هیأت نظار پیرامون ایجاد نماینده  .5

 ؛ هت طی مراحل درخواستی الزم بداندجبانک د افغانستان اسناد و معلومات که  ریسا   .6

شرکت های صرافی و خدمات پولی خارجی می توانند مشروط به تکمیل شرایط ایجاد شرکت صرافی و خدمات پولی که در  -( 2)

 نمایند؛ مقرره تصریح یافته است،  شرکت صرافی و خدمات پولی تابع را تأسیس   این 

که از طرف  دافغانستان بانک مشخص    خدمات پولی داخلی می تواند در خارج از کشور تحت شرایطشرکت های صرافی و    - (  3)

 نماید؛ نمایندگی خویش را تأسیس   میگردد

 بانک مشخص میگردد.  نستان( شرایط ایجاد آن از جانب دافغا4)

 شرایط اخذ امتیاز نمایندگی خدمات پولی خارجی  :و ششم  ت بیسمادۀ  

شرکت  امتیاز )ایجاد نمایندگی( از امتیاز دهنده ) فراهم کننده خدمات پولی خارجی( میباشد، باید    خص که خواهان اخذش (1)

بوده و بعد از کسب منظوری قبلی د افغانستان بانک، امتیاز نمایندگی خدمات پولی خارجی را در افغانستان    خدمات پولی  

 نماید.  تاسیس

  افت یو در  مطالبهسند عدم اعتراض دافغانستان بانک را    د نمایندگی باید خارجی قبل از ایجافراهم کنندگان خدمات پولی   (2)

 . دینمامی

 ر مالکیت و کنترول یتغی  : و هفهم  بیست مادۀ  

را    و صاارافی  تواند بدون منظوری قبلی د افغانسااتان بانک سااهم یا مالکیت جواز فراهم کننده خدمات پولیمیشااخص ن  چیه (1)

   .دهد دریافت و یا به شخص دیگر انتقال

کیت و الر میمیباشاد، مکلف اسات تا درخواساتی تغی و صارافی خویش  مالکیت جواز خدمات پولی تغییرشاخص که خواهان  (2)

از مؤساساات مالی غیر بانکی  در مرکز و یا در  افغانساتان بانک به آمریت عمومی نظارت       کنترول را جهت اخذ منظوری د 

 ید.نما تسلیم  ات به نمایندگی د افغانستان بانکوالی

جهت طی مراحل درخواساتی   ،مالکیت اساتحصاول  و شاخص که خواهان   آنها،یا نماینده صاالحیتدار  مالک یاساهمداران   (3)

 ر مالکیت و کنترول ارائه نماید:یحضور یافته و مدارک و معلومات آتی را با درخواستی تغی

 و اصل جواز فعالیت؛ .1

 .این مقرره   هشتم  ماده معلومات و مدارک حسبسایر   .2

محل فعالیت  در یکی از جراید  یا صاارافی  اساات دهنده مکلف اساات تا اطالعیه را در مورد تغییر مالکیت خدمات پولیدرخو (4)

 نماید؛ و به د افغانستان بانک ارائهبه نشر سپرده و یک نقل آن را خویش 

حساب این ها    ام معیارتمجدید  یر مالکیت و کنترول را منظور مینماید که شاخص  یدافغانساتان بانک در صاورت درخواساتی تغ  (5)

 را تکمیل نماید. .مقرره 

 ی و تمویل تروریزم یجلو گیری از پول شو:  فصل پنجم

 ها تیمکلف  : و هشتم  بیست مادۀ  

پولی    (1) کننده خدمات  قانو صرافی  فراهم  تا حسب  است  و  ومکلف  شویی  پول  از  جلوگیری  جرایمن  از  ناشی  قانون   ،عواید 

معیار ها و اقدامات  و سایر    قرره مسوولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزمو م  تمویل تروریزمجلوگیری از  

 رعایت نمایند. الزم را برای جلوگیری مؤثر از پول شویی و تمویل تروریزم 

  و صرافی    مات پولیات بالقوه و پیچیده گی فعالیت ها و عملیات فراهم کننده خداین معیار ها متناسب به اندازه، ماهیت، خطر  (2)

 د که در  این فصل توضیح داده میشود.گردمی طرح و عملی  
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 پالیسی و طرزالعمل ها   : و نهم  بیست مادۀ  

متناسب به اندازه،  مام شرکت های خدمات پولی و صرافی و اشتراک کنندگان در لیالم اسعار دافغانستان بانک، مکلف اند  ت (1)

ها و عملیات بمنظور جلوگیری و مبارزه مؤثر علیه پول شویی و تمویل تروریزم،   ماهیت، خطرات بالقوه و پیچیده گی فعالیت 

، بررسی و تطبیق لست  کنترول داخلی مؤثر، پذیرش مشتری  خصوصاسب را در  پالیسی ها و طرزالعمل های معیاری و من

 تهیه و تطبیق نمایند. سایر موارد و  تعزیرات

 د. گردمی  لیتعدمرتبه مرور و در صورت ضرورت  کیسال ( این ماده 1فقرۀ ) یو طرزالعمل ها یسیپال (2)

های    و پالیسی  مقررات  ،نیقوان  تیو رعا  قیاز تطب  مکلف اند تا ی  و صراف  یپول  خدمات  شرکت  ،یندگینما  داشتندر صورت   (3)

 د. نینما نانیحصول اطم( این ماده 1مندرج فقرۀ )

 شناخت مشتری   : سی اممادۀ  

  میباشند.   هویت مشتریانو تثبیت  مکلف به شناخت  ان به منظور ارائه خدمات پولی  و صراف  کنندگان خدمات پولی    راهمف .1

 ورزند.  نمی بدون شناخت و تثبیت هویت مشتریان به عرضه خدمات به آن ها مبادرت 

پول .2 نباشد، به شناخت و  (  یواقع )مالک    نفعیشخص ذدر صورتیکه مشتری  اند    مکلف   انو صراف  یفراهم کنندگان خدمات 

 وصوف و مالک واقعی  نیز مبادرت ورزند. تثبیت م

 د: نینما تیو تثب  صیرا تشخ شیخو یمشتر تیهو لیدر احوال ذ ند ف امکل   یو صراف  ی فراهم کننده خدمات پول .3

 ؛ تجارتیبرقراری معامله قبل یا حین  .1

 ؛قبل از انتقال پول به داخل و خارج کشور .2

 و  ،در حالیکه ظن پول شویی یا تمویل تروریزم مطرح باشد  .3

 . مشتری تصادفیاجرای معامله برای  .4

حد اقل معلومات  افغانی یا معادل آن به اسعار باشد، خدمات پولی    50,000کمتر از  مشتری  معاملۀ )انتقال پول(  در صورتیکه   .4

 : نماید جهت تثبیت هویت مشتری کسبرا و اسناد ذیل 

 :شخص انفرادی )حقیقی( باشد اگر  .1

 ؛نام مکمل مشتری -أ

 ؛ شغل و آدرس -ب

 ؛ تماسشماره  -ت

 اگر شخص حکمی باشد:  .2

 یکمشرکت، مؤسسه یا شخص حنام و آدرس مکمل  -أ

 این فقره  (1) بند شهرت شخص صالحیتدار اجراء معامله، حسب  -ب

افغانی یا معادل آن به     100,000الی    50,000بالغ به    مشتری شخص حقیقی باشد و معامله )انتقال پول( آن در صورتیکه   .5

گی یا کارت هویت دولتی  ( این ماده تذکره تابعیت، پاسپورت، جواز راننده 4فقره )  1وه بندبر عال   ی پول  خدمات   باشد، اسعار  

 .د ینما اخذ  که حد اقل  دارای عکس،  تاریخ صدور و  انقضأ باشد، را 

آن  افغانی یا معادل  500,000الی  100,000شخص حقیقی باشد و معامله )انتقال پول(  آن بیشتر از  مشتری در صورتیکه .6

  وحد اقل کاپی تذکره    ( این ماده،  4فقره )  1ی جهت تثبیت هویت مشتری برعالوه معلومات بند  پول  خدمات  باشد،اسعار  به  

 . دینما اخذ راپاسپورت معتبر یا  

افغانی یا معادل    1,000,000الی    50,000بیشتر از  مشتری  مشتری شخص حکمی باشد و معامله )انتقال پول(  در صورتیکه   .7

( این ماده، کاپی جواز فعالیت  4، فقره )2  بند   معلومات  جهت تثبیت هویت مشتری برعالوه   یپول  خدمات  شد، باعار  آن به اس

 ید. نمامعتبر مشتری را اخذ 
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معادل آن به اسعار گردد،   ای  یافغان  500,000از    شتریب  آن باشد و  معامله )انتقال پول(    یق ی شخص حق  یمشتر  کهیدر صورت .8

 یشناخت مشتر  ل یذ   دی شد  ریتداب  یشناخت مشتر  ی عاد  ر یبر عالوه تداب  یقسمت شناخت مشتر  در  ی فراهم کننده خدمات پول

 .  دیاتخاذ نما زینرا

 کسب  معلومات در مورد منابع وجوه؛ و  .1

 . نهیزم در یوی اهداف معامله و کسب اسناد حما .2

افغانی یا معادل    3,000,000الی    1,000,000آن بیشتر از    )انتقال پول(  معامله  مشتری شخص حکمی باشد و    در صورتیکه .9

  فقره   قرار  شناخت مشتری  الزامی گردد، فراهم کننده خدمات پولی در قسمت شناخت مشتری بر عالوه تدابیر    آن به اسعار

، باید تدابیر شدید شناخت  مادهاین  (  7)تدابیر شدید شناخت مشتری( و تدابیر عادی شناخت مشتری قرار فقرۀ )  33مادۀ    (2)

 د: شامل موارد ذیل میگردد، ولی محدود به این ها نمیباشاین تدابیر  ذ نماید. مشتری را اتخا

 و  منابع وجوه؛معلومات در مورد  کسب  .1

 . یوی در زمینهاهداف معامله و کسب اسناد حما .2

  افغانی یا معادل آن به اسعار  3,000,000آن بیشتر از    )انتقال پول(  معامله  مشتری شخص حکمی باشد و    در صورتیکه .10

فراهم کننده خدمات پولی در قسمت شناخت مشتری   (تدابیر شدید شناخت مشتری ) ارائۀ اسناد مورد نیاز افزون بر د، گرد

 : را اتخاذ نماید ذیل، باید تدابیر ماده( این  9)  فقره  موارد بر عالوه 

 اخذ کاپی اساس نامه؛  .1

 شناخت ماهیت تجارت و فعالیت مشتری؛  .2

 ؛ ماده( این  4) فقرهرکت حسب شهرت سهمداران و مسوولین کلیدی ش .3

 . ) در صورت  امکان( با استفاده از مدارک و معلومات موجود از منابع معتبر اصلی هویت مالکین تثبیت .4

 

تجارتی جمع  جریان معامله  در    تا معلومات مشتریان و مالکین واقعی آنرا  ندمکلف ا  و صرافان    فراهم کنندگان خدمات پولی .11

 شود.  می روز نگهداشته ه مرور و بلومات و مدارک پیرامون شناخت مشتری بطور منظم آوری و نگهداری نمایند. مع 

 اشخاص متبارز سیاسیم:  سی و یکمادۀ  

، از جمله ذینفع وجوه ت نمایند که آیا مشتری یا مالک  بیمکلف اند، تا تشخیص و تث  خدمات پولی و صرافان  راهم کنندگان  ف (1)

 یا خیر. استاشخاص متبارز سیاسی 

 گردد:  یم  ی، شامل موارد آتیاسیاشخاص متبارز س لحاظاز  یمشتر صیتشخ (2)

 ؛ آن اصلی کسب معلومات الزم و مرتبط از مشتری یا مالک   .1

 دریافت و مرور معلومات موجود در مورد مشتری؛ .2

  دسترسی و مرور دیتابیس های الکترونیکی اشخاص متبارز سیاسی و معلومات مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی  .3

 افغانستان، در صورت موجودیت؛

و صرافی  ضمن اتخاذ تدابیر    در صورتیکه مشتری یا مالک واقعی آن شخص متبارز سیاسی باشد، فراهم کننده خدمات پولی (3)

 نمایند: می  تدابیر ذیل را اتخاذ و عملی   شدید شناخت مشتری حسب ماده سی و سوم  این مقرره،

پیرامون اجراء معامله یا ایجاد مناسبات تجارتی با    و صرافی    خدمات پولی  ه کسب منظوری از مقام ذیصالح فراهم کنند .1

 مشتری؛ 

 اشخاص متبارز سیاسی؛آن ذریعه  ، هدف معامله و انتقال اتخاذ تدابیر مناسب بمنظور تشخیص و تثبیت منابع وجوه .2

 .یجد و  دوامدار بطور یاسیبا اشخاص متبارز س ینظارت از روابط تجارت .3
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 الت مشکوک معام گزارش دهی    : سی و دوممادۀ  

به مرکز تحلیل معامالت و راپور  آن  معامله مشکوک و ارایه گزارش    مکلف به تشخیص   و صرافان  راهم کنندگان خدمات پولیف (1)

 . های مالی افغانستان میباشند

،  ذیل باشد  ت الخصوصیات و حامعامله مشکوک عبارت از معامله است که صرف نظر از مبالغ و طریقه پرداخت، دارای یکی از   (2)

 ولی محدود به این ها نمی باشد. 

 . مبلغ معامله متناسب به ظرفیت تجارتی یا وضعیت مالی و شغل مشتری نباشد .1

 . توجیه اقتصادی واضح ندارد که هیچ نوع الزامیت حقوقی و تجارتی  .2

 .مشتری میباشدشرایط و مبالغ معامله بیانگر تفاوت با سوابق مشتری یا معامالت پیشین  .3

 . ه را طوری سازمان داده باشد تا از گزارش دهی اجتناب گرددملچنین برداشت شود که مشتری معااالت حاز  .4

شک یا موجودیت دالیل مبنی بر شک اینکه معامله و یا اقدام به اجراء آن با عواید ناشی از جرایم مرتبط بوده یا هدف از   .5

ارتباط دارد. جرم اصلی عملی است که در نتیجه ارتکاب آن  یا با جرایم اصلی    آن پول شویی یا تمویل تروریزم می باشد

 وجوه یا دارایی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شده باشد 

شک یا موجودیت دالیل مبنی بر شک اینکه وجوه به شخص تروریست یا سازمان تروریستی مربوط بوده یا به قصد اجرای  .6

 ان های تروریستی مورد استفاده قرار میگیرد. ه شده یا توسط سازماعمال تروریستی بکار انداخت

 .                                                                                               معلوم و شناخته نشودبصورت واضح هویت مشتری  .7

 . انونی یا جرمی داردمعلوم گردد که معامله به شکلی از اشکال رابطه به فعالیت غیر ق .8

 سایر موارد که از طرف مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان مشخص میگردد.    .9

 ل ی مرکز تحل  تیو یا در فورم های مخصوص که از طرف آمر  (Onlineالکترونیکی )گزارش دهی معامالت مشکوک بطور   (3)

 .ردیگ  می صورت  گردد،یافغانستان مشخص م یمال   یمعامالت و راپور ها

  ی و صراف  ی پول  خدمات  کننده   فراهم   یمرکز  دفتراز طریق    او ی   میمستق  بصورتافان و خدمات پولی می تواند  ی صرندگ ینما (4)

معامالت و راپور  لیبه مرکز تحل یو همراه با معامالت دفتر مرکز افتیدر ش یخو یها ی ندگیتمام معامالت مشکوک را از نما

 . دهدافغانستان گزارش  ی مال یها

 گ گزارش دهی معامالت بزر  :ووسی و سمادۀ  

و  بیشتر از آن    یا   و   (  500,000مبلغ پنجصد هزار افغانی )معامالت را که  و صرافان مکلف اند،    راهم کنندگان خدمات پولیف (1)

 . گزارش دهندبه مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان یا هم معادل آن به اسعار باشد،  

( این ماده باشد، ولی توسط یک مشتری طی دو روز متوالی 1مقدار تعیین شده فقره )معامالت که مبالغ هر یک از آن کمتر از   (2)

 ( گردد، نیز گزارش داده می شود. 1اجراء و باهم مرتبط بوده و مبلغ مجموعی آن نیز معادل یا بیشتر از حد تعیین شده فقره )

و  یکیالکترونبطور پور های مالی افغانستان، طی مدت تعیین شده از طرف آمریت مرکز تحلیل معامالت و راگزارش معامالت  (3)

 . ردیصورت گ  گردد، یافغانستان مشخص م  ی مال  یمعامالت و راپور ها  لیمرکز تحل  تیمخصوص که از طرف آمر  یدر فورم ها  ای

  معامالت بزرگ را به مرکز ان می تواند بطور مستقیم یا از طریق دفتر مرکزی خویش  و صراف  ی پول  خدمات  ی های  گ  نده ینما (4)

 . دهد  افغانستان گزارش  یمال   یمعامالت و راپور ها لیتحل

 بطور الکترونیکی  نتقال وجوها   :هارمسی و چمادۀ  

  داخلی و   الت خویش )انتقاالتاسناد کافی را در مورد معامالت و انتقامکلف اند، تا معلومات و     راهم کنندگان خدمات پولی ف (1)

 ، اخذ، ثبت و نگهداری نمایند. خارجی(

 : باشد   رد آتی میاگردد، شامل مومیاخذ، ثبت و نگهداری  اسناد که در معامله یا انتقال پول معلومات و  (2)

 اسم و معلومات فرستنده پول؛  .1

 دریافت کننده پول؛  و آدرس اسم مکمل .2

 مبلغ، نوع سعر و هدف انتقال وجوه؛  .3
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 تاریخ معامله؛  .4

 نرخ تبادله، درصورت استفاده؛ .5

 فیس یا کمیشن؛ و  .6

و     باشد( افغانی یا معادل آن به اسعار  500,000پنج صد هزار )بیشتر از  معامله    مبالغ  قی و  هرگاه مشتری شخص حقی .7

در این  باشد( افغانی یا معادل آن به اسعار 1,000,000یک میلیون )بیشتر از معامله   مبالغ  یا مشتری شخص حکمی و 

 صورت مکلف به اسناد حمایوی مؤثق می باشد. 

  اخذ   را  لیذ   مدارک  پول،  افت یدر  و  مراجعه  نیح   یپول  خدمات  ان کنندگ  فراهم  باشد،   افغانستان  در  وجوه  کننده  افتیدرهرگاه   (3)

 د: نینما

 .تشخیص هویت دریافت کننده وجوه .1

 کاپی تذکره و یا پاسپورت  .2

معاملۀ مذکور را    ت هویت فرستنده وجوه نگردد، خقادر به شنااین مقرره    ام  حسب ماده سی فراهم کننده خدمات پولی هرگاه   (4)

 مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان گزارش دهد.  به  منحیث معامله مشکوک و از موضوع اجرا

عمل مینماید، تمام معلومات و مدارک را که مطابق     وساطت گر  در قسمت انتقال پول بحیث  که  فراهم کننده خدمات پولی  (5)

 ال نماید.  ه مالی مجوز ارساین ماده کسب نموده، آنها را بطور ضمیمه به مرجع یا مؤسس

 تبادله اسعار و نقد سازی چک   :مج سی و پنمادۀ  

اخذ، ثبت و نگهداری تبادله اسعار رامکلف اند معلومات و اسناد در مورد معامالت  و صرافان   راهم کنندگان خدمات پولی  ف (1)

 نمایند. 

( افغانی یا معادل آن به اسعار باشد، فراهم  500,000در صورتیکه مبلغ تبادله اسعار مشتری مساوی یا کمتر از پنجصد هزار ) (2)

کسب    1از ضمیمۀ شماره  کننده گان خدمات پولی و صرافان  حداقل معلومات و اسناد ذیل را جهت تثبیت هویت مشتریان  

 نمایند: 

 حفظ اسناد و معلومات   : ی و ششمسمادۀ  

سال بعد از زمان انجام    5ذیل را حد اقل برای مدت    مکلف است تا تمام معلومات و اسنادو صرافی    راهم کننده خدمات پولی ف (1)

 یا اجراء معامله و یا رابطه تجارتی با مشتری حفظ نماید: 

 .تمام معلومات و مدارک مربوط به هویت و شناخت مشتری .1

   ، وتمام معلومات و مدارک مربوط به معامالت و انتقاالت پولی داخلی و بیرون مرزی  .2

 . طه آن که به مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان ارسال میگرددکاپی گزارش ها و اسناد مربو .3

دسترس  د افغانستان بانک،    اسناد و معلومات نگهداری شده، با تفصیالت کافی بوده و طوری حفظ گردد که به سهولت در (2)

 مرکز 

 تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان و سایر مراجع ذیصالح قرار گیرد.

 اشکال ذیل حفظ و نگهداری گردد: یکی سناد و معلومات میتواند به ا (3)

 ( Softالکترونیکی ) .1

 ( و نسخه چاپی اسناد و مدارک اصلی )  .2

 . کاپی اسناد و مدارک اصلی که خوانا باشد   .3

 مبارزه با تمویل تروریزم   : سی و هفتممادۀ  

اقد  و صرافان    راهم کنندگان خدمات پولی ف (1) اند، تا تدابیر و  از تمویل  مکلف  امات الزم را  حسب قانون و مقرره جلوگیری 

 گیرند. این تدابیر شامل موارد آتی بوده، ولی محدود به این ها نمیباشد:   تروریزم بمنظور مبارزه و جلوگیری از آن روی دست

 نمایند؛  بطه تجارتی تثبیت و شناسایی هویت مشتریان و مالکین واقعی آن ها را قبل یا حین اجراء معامله یا را .1
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تعزیرات قرار دارند یا میگیرند، نگهداری و بطور  که در لیست  ست از اشخاص و سازمان های  یمعلومات، دیتابیس یا ل .2

شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد در قسمت مبارزه لیست تعزیرات شامل لیست    منظم و دوامدار آن را تجدید نمایند.

 کایامر  هیمال  وزارت  یخارج  یها  ییدارا  کنترول  دفتر  راتیتعز  ستیل،  نستانریزم، شورای امنیت ملی افغابا تمویل ترو

(OFAC) معامالت  یاجرا   از  قبل، لیست که در ویب سایت مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان میباشد  

نموده  ، تشخیص که دربند دوم این فقره تذکر داده شده  راتیتعز ستیل در  را یحکم و  یقیحق اشخاص   تیهو  ،یتجارت

 .  ندینما حفظو 

صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی جهت تشخیص هویت مشتریان در مقابل لیست های تعزیرات مکلف به داشتن   .3

 باشند.ابزار و سیستم های برقی می

که در   ست اشخاص و سازمان هایییخویش را با لمشتریان    هویتمکلف اند تا    و صرافان    فراهم کنندگان خدمات پولی .4

 ست تعزیرات نمیباشند.یمقایسه و حصول اطمینان نمایند که مشتریان آن ها شامل ل ست تعزیرات قرار دارندیل

 مکلف اند که:    ی و صرافانست تعزیرات باشد، فراهم کنندگان خدمات پولیدر صورتیکه مشتری شامل ل .5

 د؛ و  ینداری نمااز ارائه خدمات به مشتری خود -1

 اطالع و به مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان گزارش دهند.  به د افغانستان بانک -2

رنوالی در قسمت انجماد وجوه سامکلف اند تا بعد از ابالغ و دریافت تصمیم    و صرافان  فراهم کنندگان خدمات پولی .6

 د: نقت اقدامات ذیل را اتخاذ نمایاسرع و   و دارائی های شخص، نهاد یا سازمان ها به 

 ست تعزیرات قرار میگیرند. یماد وجوه و دارایی های اشخاص و سازمان های که طبق احکام قانون شامل لانج .1

ی ها و وجوه متذکره، منابع مالی یا ارائه سایر خدمات  ئخودداری از در اختیار قرار دادن مستقیم و یا غیر مستقیم دارا .2

 ست تعزیرات یا به نفع آنها. یشامل لمالی به اشخاص 

 آموزشی برنامه  : سی و هشتممادۀ  

حصول اطمینان نماید که مسوولین، کارکنان و نمایندگان آن از قوانین و مقررات جلوگیری و صرافی    راهم کننده خدمات پولیف (1)

 دارند.  ی و تمویل تروریزم، این مقرره و سایر مقررات مربوطه آگاهی و معلومات کافی یاز پول شو

، مکلف به دایر  خویش  منظور ارتقای ظرفیت و افزایش آگاهی کارمندان و نمایندگان ب  و صرافی  فراهم کننده خدمات پولی  (2)

 نمودن برنامه های آموزشی منظم و دوامدار میباشند. 

مکلف اند تا در برنامه های آموزشی و ورکشاپ های که از طرف د افغانستان بانک و  و صرافان  فراهم کنندگان خدمات پولی   (3)

 ر های مالی افغانستان دایر میگردد، اشتراک نمایند.  مرکز تحلیل معامالت و راپو

 ممنوعیت اطالع دهی یا افشاء سازی   : سی و نهممادۀ  

پولیف (1) اند تا، مسوولین و کارمندان آنها  و صرافان    راهم کنندگان خدمات  معلومات پیرامون تحقیقات پول شویی و    مکلف 

تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان را به مشتری یا سایر  تمویل تروریزم یا گزارش دهی و ارائه معلومات به مرکز  

 سازند. ناشخاص افشاء و شریک 

و با مراجع ذیصالح حسب قوانین وصرافان    ان فراهم کننده خدمات پولیشریک ساختن این معلومات میان مسوولین و کارمند (2)

 ت و ممنوعیت نمیباشد.و مقررات جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم، شامل این محدودی

فراهم کنندگان خدمات پولی و صرافی، مسؤلین و کارمندان آن مسؤل جبران خساره ناشی از افشای محرمیت های مسلکی   (3)

 زارش دهی حین اجرای وظیفه نمی باشد مگر اینکه افشأ سازی شان ناشی از سؤ نیت باشد. به اثر گ
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 و صرافی   یت های  خدمات پولیگزارش دهی و نظارت از فعال:  فصل ششم

 گزارش دهی   : ما  لچهمادۀ  

ذیل گزارش و اطالعیه کتبی را به  روز کاری بعد از وقوع رویداد های    30  مکلف است تا در خالل   دمات پولی و صرافی  خ (1)

فغانستان بانک  د او در والیات به دفاتر ساحوی و نماینده گی های    از مؤسسات مالی غیر بانکی در کابلنظارت    عمومی  آمریت

 ارائه نماید: 

 . ر در لست خدمات، نماینده با صالحیت و کارمندانیتغی .1

 ها.  ندگی ر موقعیت یا محل ارائه خدمات دفتر مرکزی یا نماییتغی .2

 ؛  تیجواز فعال صاحب نیر در ضامنییتغ استحقاقی ذیصالحیت در صورتیکه شخص حکمی باشد.انتقال اسهام  .3

 . جواز مالک فوت  و تیفعال جواز قیو حر یمفقود .4

شرکت صرافی و خدمات پولی مکلف است که تمام راپور صورت حساب مالی،  جواز    یدر خواستشامل  رات عمده  ییتغ  ریسا (2)

 . حساب مفاد و ضرر و یا سایر موارد که د افغانستان بانک مطالبه نماید، را ارایه نمایندصورت 

 ن نظارت از فعالیت های فراهم کنندگان خدمات پولی و صرافا  :هل و یکمچمادۀ  

 در افغانستان میباشدخدمات پولی و صرافی  افغانستان بانک مرجع صدور جواز و نظارت کننده فعالیت های  د (1)

 .و طرزالعمل های مربوطه صورت میگیردطبق قانون و مقررات  و صرافان فراهم کننده گان خدمات پولی ازنظارت  (2)

سااااحه و مدت نظارت دفاتر فراهم کنندگان خدمات پولی و در رابطه به   با صااادور اطالعیه قبلیناظرین دافغانساااتان بانک   (3)

دفاتر فراهم کنندگان خدمات پولی و صارافان و   ی،قبل طالعبدون ا  د،یدر صاورت لزوم د  ایآنها و    ی های  ندگیصارافان  و نما

 نمایندگی های آنها را نظارت می نمایند.

 میباشند: یآت یها تیصالح ینستان بانک داراد افغا بانکی  ز مؤسسات مالی غیر نظارت ا  یعموم تیآمر  نیناظر (4)

 ریحسااب ها، دفاتر، اساناد و ساا یآنها و بررسا  یها  ندهینما و   صارافان  و  یاز دفاتر فراهم کنندگان خدمات پول نظارت .1

 ؛هاسوابق آن

  صاراف  و  یخدمات پول  یها  تیها در مورد موضاوعات مربوط به امور و فعال  ندهینما ران،یمد  ن،یکساب معلومات از مالک .2

 ؛مربوطه

 ؛مربوطه یمقررات و طرزالعمل ها ن،یحسب قوان یذیو اقدامات تنف ینقد مهیجر وضع .3

  بدون  یصاراف  ای و  یبر  ارائه خدمات پول یشاک مبن  آنهامورد  درکه   نیدکاک  و محالت  ها،  تیمارک به  دخولبررسای و  .4

 ؛باشد موجود مقرره، نیا احکام  تیرعا  عدمجواز و 

 شده باشد.   نییو مقررات مربوطه تع نیموارد که حسب قوان  ریسا .5

  نده ینما  او ی  یصاراف  ی،به دفاتر، اساناد و حساابات فراهم کننده خدمات پول  یدساترسا نظارت،غرض   تواندیدافغانساتان بانک م (5)

ادارات   رهیوغ   قانون  مراجع تنفیذ   ،یحارنوال  ،(FinTRACAافغانسااتان )  یمال  یمعامالت و  راپور ها لیاز مرکز تحل  ها،آن 

 .دینما  یهمکار  یتقاضا ربطیذ

 نیناظر  ئتیمکلف اند تا با ه محالت  نیمالک  وآنها   یها  یندگیو صاارافان و نما  یفراهم کنندگان خدمات پول کارمندان  تمام (6)

 .  ندینمای همکار  آنها بامحوله   فیداده و بطور کامل در انجام وظارا  شید به دفاتر خوورو اجازه  ،افغانستان بانک  د
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 تیفعال  جواز  فسخ  و  قیتعل  شه، یپ  ترک:  هفتم  فصل

 ترک پیشه   : چهل و دوممادۀ  

فورمه  با تکمیل بخواهد ترک پیشاه نماید، درخواساتی ترک پیشاه بصاورت کتبی  و صارافی  رگاه فراهم کننده خدمات پولیه (1)

و ارائه آن به مدیریت جوازدهی آمریت از مؤساساات مالی غیر بانکی   های اختصااصای مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت

 ردیگمی صورتیات،  ر مرکز و نمایندگی های د افغانستان بانک در والاز مؤسسات مالی غیر بانکی د عمومی نظارت

مکلف  ،یدرخواست  برعالوه، درخواست دهنده  یصراف  ای  یسهمداران خدمات پول/مالک طرف  از  شهیترک پ   یدر صورت تقاضا (2)

 :باشدیم زین لیمعلومات  ذبه ارائه اسناد و 

 ؛ترک پیشهدالیل ارائه  .1

 ؛تسلیمی اصل جواز فعالیت .2

 ؛تصدیق عدم باقیداری مالیاتیارائه  .3

 ؛یمال  و ییجنا جرم تیمسوول  عدم  قیتصد یساز  فراهم .4

 . میگردد مطالبه  بانک افغانستان د طرف از که مدارک و  معلومات ریسا .5

دهنده میتواند با ارائه اطالعیه و درخواساتی کتبی از ترک پیشاه انصاراف و قبل از منظوری درخواساتی ترک پیشاه، درخواسات   (3)

 به فعالیت خویش ادامه دهد

 منظوری ترک پیشه در طرزالعمل کاری مربوطه مشخص میگردد وچگونگی و شرایط  (4)

 .یگردد، پول تضمین آن دوباره پرداخت مو صرافی  بعد از منظوری درخواستی ترک پیشه  فراهم کننده خدمات پولی (5)

   تعلیق جواز فعالیت  : چهل و سوممادۀ  

 را تعلیق نماید:  و صرافی   کننده خدمات پولی میتواند جواز فراهم و حسب احوال افغانستان بانک تحت شرایط آتی د (1)

 . مالک جواز درخواست تعلیق جواز را نمایدسهمداران یا .1

 .تخطی و تخلف مکرر از قوانین و مقررات .2

 ماه متواتر، و عدم گزارش دهی طی مدت سه  .3

 سایر شرایط و موارد نظر به لزوم دید د افغانستان بانک.   .4

انساتان باناک تعلیاق گاردد، دارناده جاواز مکلاف اسات کاه حاد اکثار الای ساه در صورتیکه جواز فعالیت از طرف د افغ (2)

ر صااورتیکه ماااه بعااد   از تعلیااق، مراجعااه و تعلیااق جااواز را مرفااوع سااازد، در غیاار آن جااواز فعالیاات فسااخ میگااردد. د

 30 قضیه تحت دوران و بررسای ارگاان هاای عادلی و قضاایی باشاد، دارناده جاواز در ماورد رفاع تعلیاق حاد اکثار الای

 روز کاری  بعد از فیصله نهایی ارگان یا مرجع ذیصالح اقدام نمایند در غیر آن جواز فسخ میگردد.

، درخواست دهنده مکلف به ارائه درخواست کتبی صراف  و یا   درصورت تقاضای تعلیق جواز از طرف فراهم کننده خدمات پولی (3)

و در والیات به نمایندگی های د    د افغانستان بانک    از مؤسسات مالی غیر بانکی   نظارت  عمومی  به مدیریت جوازدهی آمریت

جواز    سال  1ی  مدت حد اکثر الدر این حالت  هرگاه مدت اعتبار جواز بیشتر از یکسال باشد، برای  میباشد.    افغانستان بانک

  ماه   3  مدت  یبرا  حداکثر  تیفعال  جواز  باشد،ماه    6از    شتریو ب  کسالیاعتبار جواز کمتر از    مدت  کهیدر صورت  تعلیق میگردد.

 . گرددیم قیتعل

 نماید.   تیفعال جواز قیدر  مدت تعل  تواندینم یصراف ایو   ی فراهم کننده خدمات پول (4)

 صورت گیرد، دارنده جواز مکلف است: این ماده  (3) فقرهحسب  قیتعل کهیصورت در (5)

 قبل از حد اکثر زمان تعیین شده  با ارائه درخواستی کتبی خواهان رفع تعلیق جواز گردد.    -1

 در صورتیکه در معلومات ثبت شده نزد د افغانستان بانک تغییرات رخ داده باشد، دارنده جواز موضوع را اطالع دهد؛ و    -2

ننماید، موضوع کتباً به آدرس موصوف اخبار و مهلت تعیین میگردد. در      مان تعیین شده مراجعهجواز الی زهرگاه دارنده   (6)

 صورت عدم مراجعه بعد از صدور اطالعیه کتبی، جواز فعالیت فسخ میگردد. 
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 فسخ جواز فعالیت  :و چهارمچهل  مادۀ  

 نماید:  یا فسخ را لغو پولی و صرافیفعالیت  خدمات  میتواند جواز و حسب احوال افغانستان بانک تحت شرایط آتی  د (1)

 . فعالیت را آغاز نماید ،بعد از تاریخ صدور جواز ماه 6نتواند در خالل  و صراف فراهم کننده خدمات پولی  .1

 صرافی از طرف دافغانستان بانک فسخ گردد.. در صورتیکه نمایندگی یا نمایندگی های خدمات پولی و یا  .2

، فعالیت خویش را بدون اطالع قبلی به د افغانستان بانک متوقف ساخته و صرافیو یا مسوولین  خدمات پولی و    مالک .3

 ؛ گذشته باشد آن مدت شش ماه از توقف فعالیت های 

 ؛ است ده و غیر قانونی جواز را بدست آوردهبر اساس معلومات غلط یا گمراه کنن سهمداران و یا مسوولین آن/مالک جواز .4

 ؛ شده باشدورشکسته رکت خدمات پولی و صرافی  و صرافی و یا ش مالک  خدمات پولی .5

 ؛ نگردد  یجواز موفق به ثبت اطالعات در دفاتر رسم مالک .6

 ؛ . باشد ده ینگرد دی تمد انقضاء خیتار  از بعد  ماه  سه یال تیجواز فعال .7

 ؛ ( ماه متواتر ارائه نشده باشد6) ششگزارش ماهانه به مدت   .8

 شده تخطی صورت گرفته باشد؛ ه امضا از قوانین و مقررات و دساتیر دافغانستان بانک و شرایط تعهد نام .9

و فراهم کننده خدمات    قیتعلاز طرف د افغانستان بانک    یو صراف  یپول  خدمات  کننده  فراهم   تیفعال  جواز  کهیدر صورت .10

 .نگردد قیتعل رفع به موفق هم( ماده چهل2حسب فقره ) صراف و یپول

  د   طرف   از  ینقد  مهیجر  وضع  اثر  در  نیصراف در حساب تضم  و   یفراهم کننده خدمات پول  نیپول تضم  کهیدر صورت .11

 و شود آن یالزام مبلغ%  50 از کمتر بانک   افغانستان

 صدق کند. سوم ل و چه ماده  (4) فقره حالت  .12

الی     و اصل جواز فعالیت را  ادهت را بصورت فوری توقف داجواز مکلف است تا فراهم نمودن خدم  مالکدر صورت فسخ جواز،   (2)

 به د افغانستان بانک تسلیم نماید.   مهلت تعیین شده  

توجه به شرایط و محتوای اخطاریه  در صورت عدم    .نمایدقبل از فسخ جواز صادر    کتبی را  یهاخطارمیتواند  د اففانستان بانک   (3)

 . کند  یم فسخرا  تیفعال جوازد افغانستان بانک  ، از جانب فراهم کننده خدمات پولی و صرافی 

 

 یذیتنف  اقدامات  و   ها   سیف:  هشتم  فصل

 فیس ها  :مچهل و پنجمادۀ  

 : چهل و پنجم  مادۀ

  ت یو صاادور جواز فعال  یدرخواساات مراحل  یدر مقابل ط شیخو  یقساامت از مصااارف ادار  جبراند افغانسااتان بانک بمنظور   (1)

   .دینما  یماخذ   سیتواند ف  یم  یو خدمات پول یصراف

 :گرددیم یشده شامل موارد آت وضع  یها  سیف (2)

 ؛یندگیو نما  یدفتر مرکز تیجواز فعال یدرخواست مراحل  یط  سیف .1

 ؛یو صدور جواز مثن یمراحل درخواست  یط  سیف .2

 ؛جواز  دیتمد  سیف .3

 ؛سهمدار ای تیر مالکییتغ یمراحل درخواست  یط  سیف .4

 ؛یتجارت اسم رییو تغ تیجواز فعال قیتعل شه،یترک پ  یمراحل درخواست  یط  سیف .5

 ها.و  تیمعامالت و فعال ثبت  یها دفترچه  سیف .6

 .گرددیمتحدالمال مربوطه د افغانستان بانک مشخص  م قیطر از کهها   سیف  ریسا .7

  ، یپول  خدمات  کنندگان  فراهم  یباال زین را ساااالنه  یابیارز  سیف  د،ید لزوم  صااورت در  تا دارد تیصااالح  بانک افغانسااتان  د (3)

 .دیآنها وضع نما  یندگیصرافان و نما

 د.  نباش  یمنقابل بازپرداخت  الذکر  فوق   یها  سیف (4)
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بدساترس فراهم کنندگان    یو صاراف  یخدمات پول  یها  تیمعامالت و فعال  یکه بمنظور ثبت، درج و گزارش ده  یها دفترچه (5)

 .    گرددیم نییآن بر اساس مصارف تمام شد آنها تع متیق  رد،یگیقرار م انو صراف  یخدمات پول

 .  گرددیم نییجانب دافغانستان بانک مشخص و تع  ازها سیو طرز  اخذ ف  لیتعد   ،مقدار، نحوه سنجش (6)

در ارتباط به تخطی و تخلف از قوانی  و مقررات جلوگیری از پول شویی و تمویل   اقدامات تنفیذی:چهل و ششممادۀ  

 تروریزم 

، جریمه ها و مجازات مندرج از قوانین، مقررات و مکلفیت های مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم  ر صورت تخطی و تخلفد (1)

باالی  حسب احوال    و قانون جلوگیری از تمویل تروریزم  ی و عواید ناشی از جرایمیقانون جلوگیری از پول شو  24ماده    حکم

(  ۵۰۰۰۰پنجاه هزار افغانی )مبلغ جریمه نقدی در این مورد از     .شده میتواند وضعو صرافان  خدمات پولی ان گ فراهم کننده 

 . ددمیگر وضع (۵۰۰۰۰۰)  الی پنجصد هزار افغانی

را در صورت تخطی و تخلف خدمات پولی و صرافان یا    لیذ  مواردمی تواند حسب احوال یکی یا تعداد از    بانک  دافغانستان (2)

 اید. کارکنان آنها تطبیق نم

 صدور اخطاریه   .1

 نقدی  های وضع جریمه .2

 منع از اشتراک در مزایده اسعار دافغانستان بانک  .3

 جواز فعالیت فسختعلیق یا   .4

به تفتیش فعالیت ها و امور کاری مربوط توسط تفتیش بیرونی، که    و صرافی    فراهم کننده خدمات پولیمکلف نمودن   .5

 برای 

تف باشد. مصارف  بانک قابل قبول  پولیدافغانستان  فراهم کننده خدمات  بدوش  بیرونی  تفتیش شونده   تیش    و صرافی 

 میباشد. 

 به یک یا تمام اقدامات ذیل:    و صرافی  مکلف نمودن فراهم کننده خدمات پولی .6

 و صرافی انفرادی و شرکت صرافی و خدمات پولی.  فراهم کننده خدمات پولی مندانیا کارو   هیأت عامل عزل  .1

بیق آن بمنظور رفع نواقص و خال ها یا اجراآت که مغایر احکام قوانین و مقررات جلوگیری اتخاذ تدابیر اصالحی و تط .2

 . ، طرزالعمل ها و رهنمود های مربوطه باشد و تمویل تروریزم یاز پول شوی

 مشخص.توقف فعالیت های   .3

 صدور اقدامات تنفیذی، اخطاریه و جریمه ها  : چهل و هفتممادۀ  

مقررات   ریو سااا مقرره نیاو صاارافان  از    یفراهم کننده گان خدمات پول   یتا در صااورت تخطمی تواند د افغانسااتان بانک    (1)

 .دیوضع نما را ینقد مهیجر ورا صادر  هیاخطار ،یذیاقدامات تنف   ،د افغانستان بانک  ریمربوطه و دسات

دافغانستان    به شیخو  اجراآتو از    قیرا به طور کامل تطب یذیتا  اقدامات تنف ندمکلف ا  انو صراف یفراهم کننده خدمات پول (2)

 د.  نگزارش ده منظم طور بهبانک  

 :دینما وضعرا  و یا هم هر دو مورد ینقد مهیجر  ایوصادر  هیاخطار تواندیم یافغانستان بانک در موارد آتد   (3)

 جواز  دیتمد در ریتأخ .1

 معامالت    یدر گزارش ده ریتأخ  اارائه و یعدم   .2

 یویاحصائ  یگزارش ها ریساارسال   و عدم ریتأخ .3

 و  وضع شده؛ یذیتنف  اقدامات و طیشرا قیعدم تطب .4

 .مربوطه مقررات و نیها از قوان یتخط  ریسا .5

  مهیجر تواندیمدافغانساتان بانک    نپردازند، راوضاع شاده    ینقد  مهیشاده جر نییزمان تع یال  یصاراف و  یپول  خدماتهرگاه    (4)

 .دینما وضع استافغانستان بانک موجود نزد  د   کهها   آناز حسابات امانات   ماًیرا مستق  ینقد  یها

 مبادرت ورزد.  یخدمات پول  ایو   یصرافبه عرضه خدمات از دافغانستان بانک   تیبدون اخذ جواز فعال شرکت کهیدر صورت (5)
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 :دینما اتخاذ را  لیذ  اقدامات  تمام ای یکحسب احوال ی تواندیدافغانستان بانک م

 به اخذ جواز شرکت مذکور تعیین مهلت جهت توقف فعالیت یا مکلف ساختن  .1

 ه یصدور اخطار .2

 ینقد مهیوضع جر .3

 ت یمحل فعال نمودن( الک و  مهر)  مسدود .4

 عدلی و قضایی.  یارجاع موضوع به ارگان ها .5

 

 موارد متفرقه:  فصل نهم

 مفقودی جواز  : چهل و هشتممادۀ  

مفقود گردد، فراهم کننده خدمات  و صاارافی  پولی  کننده خدمات  دفتر مرکزی و یا نمایندگی های فراهمر صااورتیکه جواز  د (1)

موضااوع را کتباً به دافغانسااتان بانک اخبار و اطالعیه   بعد از مفقودی،  کاری روز 40تا در خالل   ندمکلف ا و صاارافی    پولی

 شیخو  تیو محل فعال تیدر مارک  هیاطالع   عهیذر  ای و شیخو  تیفعال سااحهمفقودی را حد اقل در یک نشاریه کثیر االنتشاار   

 .به نشر بسپارد

مکلف اساات تا     یو صااراف  یفراهم کننده خدمات پول ه؛یروز بعد از نشاار اطالع   30 یال  تیجواز فعال  افتیدر صااورت عدم در (2)

ز  نظاارت ا   یعموم  تیاآمر  یجوازده  تیاریباه ماد  یرا باا ارائاه اسااانااد آت  یکتب  یدرخواسااات  تیاجواز فعاال  یبمنظور اخاذ مثن

 :دینما میتسلوالیات  مرکز و به زون و نمایندگی د افغانستان در در    مؤسسات مالی غیر بانکی

 یمفقود هیاطالع   یکاپ   ایسند  .1

  یمثن جواز  سیسند پرداخت ف .2

 سه قطعه عکس حسب رهنمود و .3

 .شود دانسته یضرور یجوازده  تیریمد طرف از که  مدارک  و معلومات  ریسا .4

مکلف اسات تا در   یو صاراف  یپول  خدمات  کننده  فراهم  گردد،  افتیدر  یمثن  جواز صادور از  بعد  شاده مفقود  جواز  کهیدر صاورت (3)

  ی هاا  ینادگینماا  ایادر مرکز و    ینظاارت امورماال  یعموم  تیاآمر  یجوازده  تیاریرا باه ماد  یجواز مثن  ،کااری  روز  7خالل  

 .دینما  میتسل  اتیوال دردافغانستان بانک  

 حریق جواز   : چهل و نهممادۀ  

تا در خالل   ندمکلف اآنها    گردد،میحریق  و صارافی پولیفراهم کننده  خدمات  گی    دفتر مرکزی و نمایندهر صاورتیکه جواز  د (1)

 موضوع را کتباً به د افغانستان بانک اخبار نماید.  ،حریق یا وقوع حادثهبعد از   کاری روز 30

ا ارائه اساناد آتی فراهم کننده خدمات پولی مکلف اسات تا بمنظور اخذ مثنی جواز فعالیت یا اجازه نامه درخواساتی کتبی را ب (2)

  م یتساالدر مرکز و به زون و نمایندگی د افغانسااتان بانک در والیات      نظارت امور مالی  عمومی یریت جوازدهی آمریتبه مد

 :دینما

 تصدیق اتحادیه مربوطه از حریق جواز فعالیت .1

  سند پرداخت فیس جواز مثنی .2

 و  ،سه قطعه عکس .3

 شود.زدهی ضروری دانسته سایر معلومات و مدارک که از طرف مدیریت جوا .4

 مالک جواز فعالیت فوت    : پنجاه اممادۀ  

وقوع بعد از کاری    روز  45یا ورثه وی مکلف اسات الی   و  شاخص صاالحیت دار اتحادیه مربوطه،  فوت نماید،  جواز  مالک رگاه  ه (1)

 ارائه نماید.  به دافغانستان بانک رااطالعیه کتبی حادثه،  

روز کاری بعد   60در خالل فسخ جواز و یا ادامه فعالیت درخواستی خویش را  ز، جهتمالک جواشخص صالحیت دار یا ورثه  (2)

 .ارائه نمایداز حادثه،  
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باشاد و وکالت خط یا  می  دارای وکالت خط یا وراثت خط معتبراز مراجع ذیصاالح    ،شاخص صاالحیت دار یا ورثه مالک جواز (3)

 گردد؛میوراثت خط ضم درخواستی فوق الذکر ارائه 

 نی(اشهی)ترک پ    42مادهدرخواسات دهنده تقاضاای ترک پیشاه جواز فعالیت را نماید، درخواساتی موصاوف حسب   درصاورتیکه (4)

 .گرددیمراحل م  یمقرره ط

  را  گریشاخص د  ایجواز به اسام خود   تیر مالکییو تغ  تیجهت ادامه فعال  یورثه مالک درخواسات  ایدار   تیصاالح شاخصاگر  (5)

 .گرددیمراحل م  یط مقرره نیا( کنترول  و تیر مالکیی)تغ ششم  و ستیب مادهموصوف طبق  ی، درخواستدینما

 و صرافان  اتحادیه یا انجم  فراهم کنندگان خدمات پولی :پنچاه و یکممادۀ  

دارای اتحادیه یا انجمن میباشند  مربوطه خویش  ظیم و انسجام بهتر امورنبمنظور تفراهم کنندگان خدمات پولی و صرافی   (1)

 باشد.  را دارایه داتحا یتعضو میتواند و صراف مات پولیو هر فراهم کننده خد

 ثبت و راجستر ارگان ذیصالح باشد.   و صرافان اتحادیه فراهم کنندگان خدمات پولی (2)

  خصوصقوانین و مقررات نافذه با دافغانستان بانک در مکلف اند تا طبق  و صرافان اتحادیه فراهم کنندگان خدمات پولی (3)

 د. نهمکاری همه جانبه نمای و صرافان فعالیت های فراهم کننده گان خدمات پولی از تنظیم بهتر و نظارت 

فراهم کننده خدمات پولی و صرافان صادر نماید که از د افغانستان  اتحادیه مکلف است تا صرف عضویت اتحادیه را برای آنعده از   (4)

  قیتعل  ایدر صورت فسخ    ای  خذ جواز فعالیتبانک جواز اخذ نموده است. هرگاه در مربوطات اتحادیه مربوطه شخصی بدون ا

 د دالموقع موضوع را به  دارد تا عن  تیمربوطه مسوول  هیاتحاد  پردازد،یجواز آن از طرف دافغانستان بانک به عرضه خدمات م

 اطالع دهد.   بانک افغانستان

 شیخو  یاعضا  میجرا  به  ارتکاب  ای   و  ریتزو  جعل،  ای  مربوطه  مقررات  و  نیقوان  از  یتخط  و  تخلف  از  مربوطه  هیاتحاد  کهیصورت  در (5)

 با  را  موضوع  عندالموقع  تا  است  مکلف  متذکره  هیاتحاد  د، ینمایم  حاصل  اطالع(  انصراف  ای  یگان خدمات پول  کننده)فراهم  

 سازد.   کیشرارگان های ذیربط 

موضوعات حقوق    ت یرعاسالم و    ی و مقررات مربوطه، روش و اخالق تجارت  نیقوان  قیو تطب  ت یدارد تا رعا  تیلؤمس  هیاتحاد (6)

 . دینما بیترغ و  هیتقو شیخو یاعضا انیرا در م انیمشتر

که از جانب د افغانستان بانک و    یلست ها  ریسازمان ملل متحد و سا  زاتیلست تعز  قیدارند تا در تطب  تیمکلف  ها   هیاتحاد (7)

 . ند یهم جانبه نما یهمکار گردد،یادارات مربوطه نشر م ریسا

آن    یو اعضااا هیاتحاد  یعنوان  د،یرا که دافغانسااتان بانک طبق لزوم د ریو دسااات  اتیهدا  ،ها هیطالع ا  تا اساات مکلف   هیاتحاد (8)

 .دینما ابالغ   هیاتحاد یبه تمام اعضا   فرستد،یم

درست و مؤثق    گردد،یو ارسال م   هید افغانستان بانک ته  یعنوان   هیکه در موارد مختلف از جانب اتحاد  هیدیتائ  و   معلومات (9)

 .باشدیمربوطه م هیآن متوجه اتحاد یبعد  یها ت یآن تمام مسوول ریغ در   باشد؛یم

 ی و مشتر  هیعضو اتحاد  انیم  ایصرافان(    ای  یپول  خدمات  کنندگان)فراهم    اعضا  انیم  یدعو  و  نزاع  تیموجود  صورت  در (10)

 حل  را  موضوع  نافذه  تمقررا   و  نیقوان  تیرعا  و  یطرفیب  اصل  نظرداشت  در  با  و  عمل  یانجیم  ث یبح  تواندیم  مربوطه  هیاتحادآن،  

 .  ندیمراجعه نما صالحیبه مراجع ذ توانندیم  نیآن طرف ری. در غ ،د ینما فصل و

 طبق اساسنامه ثبت شده میباشد. اتحادیه دارای تشکیل و ساختار اداری مناسب  (11)

 نمیباشد:  اینها، اما محدود به میباشد  رئیس اتحادیه حد اقل دارای ویژگی های ذیل  (12)

 باشد؛ می اعتماد  بوده و قابل نیکشهرت  و دارای اهلیت .1

 ؛  می باشد ی از قوانین و مقررات مربوطهشخص تحصیل کرده و دارای آگاهی و معلومات کاف .2

 ؛ را داشته باشد  حد اقل دارای سه سال تجربه کاری بحیث صراف یا فراهم کننده خدمات پولی .3

 ؛ و باشد دارای جواز فعالیت صرافی یا خدمات پولی از د افغانستان بانک .4

 عضویت هیچ یک از  قوه های سه گانه دولت را نداشته باشد.   .5
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 طرزالعمل طی مراحل درخواستی   :جاه و دوم پن مادۀ  

جواز و ایجاد نماینده گی های  خدمات پولی و صرافی و سایر موارد مرتبط به   دیتمدرزالعمل طی مراحل درخواستی اخذ جواز،  ط

 آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی ترتیب و تطبیق میگردد.   جوازدهی ذریعه طرز العمل جداگانه از طرف

 تاریخ انفاذ  : جاه و سومپن مادۀ  

   ملغی می باشد.و  نسخه قبلی آن  نافذ بعد از تصویب آن توسط شورای عالی دافغانستان بانک  مقرره ینا
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 : تبادلۀ اسعار و نقذ سازی چک1ضمیمۀ  

 

  را   و نقد سازی چک  تبادله اسعارمکلف اند معلومات و اسناد در مورد معامالت  و صرافان   لی  فراهم کنندگان خدمات پو (1)

 اخذ نمایند. 

 :باشد  یقیحق  شخص  کهیصورت  در .1

 اسم مکمل مشتری  -1

 شماره تماس   -2

 :باشد  یحکم   شخص  کهیصورت  در  -2

 نام و آدرس مکمل شرکت .1

 شهرت شخص صالحیت دار اجراء تبادله .2

 

(  افغانی یا  1,000,000( افغانی الی یک میلیون )500,000غ تبادله اسعار مشتری بالغ به پنجصد هزار )در صورتیکه مبل (2)

به اسعار باشد، فراهم کننده گان خدمات پولی و صرافان  حداقل معلومات و اسناد ذیل را جهت تثبیت هویت معادل آن  

 مشتری کسب نمایند: 

 :  اگر شخص حقیقی باشد .1

 نام مکمل مشتری .1

 ره تماسشما .2

 شغل و آدرس و  .3

 کاپی تذکره، پاسپورت، جواز رانندگی  و یا کارت هویت دولتی معتبر.  .4

 اگر شخص حکمی باشد: .2

 ؛ شرکت مکمل آدرس و  امن.1

 ؛تبادله اجراء دار تی صالح شخص شهرت.2

 . معتبر تیفعال جواز یکاپ.3

(  افغانی یا معادل  3,000,000یلیون )( افغانی الی سه م1,000,000در صورتیکه مبلغ تبادله اسعار مشتری یک میلیون ) (3)

معلومات و اسناد ذیل را جهت تثبیت هویت مشتری آن به اسعار باشد،  فراهم کننده گان خدمات پولی و صرافان  حداقل  

 کسب نمایند: 

 اگر شخص حقیقی باشد:  .1

 ( این ماده، کاپی تذکره و یا پاسپورت معتبر، و  3فقره )  1برعالوه موارد بند  .1

 ه.  هدف تبادل .2

 .(  ای  ماده،  هدف تبادله3فقره )  2اگر شخص حکمی باشد، برعالوه موارد بند   .2

 نام و ادرس کمپنی؛  .1

 ومات در مورد شخص مسؤل تبادله کننده؛ معل .2

 کاپی جواز فعالیت .3

هم کننده  (  افغانی یا معادل آن به اسعار باشد، فرا3,000,000در صورتیکه مبلغ تبادله اسعار مشتری بیشتر از سه میلیون )   (4)

( این ماده،  4گان  خدمات پولی و صرافان  حداقل معلومات و اسناد ذیل را جهت تثبیت هویت مشتری برعالوه موارد فقره )

 اخذ نمایند: 
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 ی باشد:در صورتیکه شخص حقیق .1

 و منابع وجوهمعلومات در مورد  کسب  .1

 .کسب اسناد حمایوی در .2

 :درصورتیکه شخص حکمی باشد .2

 اخذ کاپی اساسنامه؛  .1

 ؛ شناخت ماهیت تجارت و فعالیت مشتری .2

 ؛ شهرت سهمداران و مسوولین کلیدی شرکت .3

 . ) در صورت  امکان( منابع معتبرتائید هویت مالکین واقعی آن با استفاده از مدارک و معلومات موجود از تثبیت    .4

 : گرددیم یآت موارد  شامل د،ینما می  یرنگهدا و ثبت اخذ، چک  یساز نقد  معامله هر  در یپول خدمات که را اسناد و  معلومات(  5) 

 ( این مقرره؛ 30ماده  )حسب  مشتریاسم و معلومات  .1

 قابل پرداخت؛مبلغ، نوع سعر  .2

 تاریخ معامله و نرخ تبادله ؛  .3

 یا کمیشن؛ فیس  .4

 ادرس مشتری؛  .5

 شماره تماس  مشتری، و .6
 منبع صادر کننده چک. .7
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 خدمات پولی و صرافان : چک لست نظارت خارچ از ساحۀ فراهم کنندگان 2ضمیمۀ  

 

 مالحظات موضوع شماره 

  الزم مهیجر وضع و ساحه داخل( یاختصاص) گزارشات یبررس 1

گزارشات نظارت اختصاصی تهیۀ پالن نظارتی تعقیبی بر اساس  2

 داخل ساحه 

 

حصول گزارشات شرکت های فراهم کننده ای خدمات پولی و   3

یارها، مقررات و  گزارشات مطابق معحصول اطمینان از درستی 

 طرزالعمل  

 

حصول گزارشات احصائیوی شرکت های فراهم کننده ای   4

 خدمات پولی و تحلیل مطابقت آن با طرزالعمل 

 

مقایسه و تحلیل معامالت مزایده با پورتل مرکز تحلیل معامالت   5

و راپور های مالی افغانستان و تهیۀ دیتای الزم برای تیم نظارتی  

 داخل ساحه 

 

  ربعوار هیۀ دشبورد ماهوار و ت 6

توحید پیشنهادات و نتیجه گیری ها و جریمه های وضع شده   7

 براساس گزارشات نظارت داخل ساحه 

 

  تهیۀ خالصۀ گزارش نظارت ها  8

حصول اطمینان از تطبیق پالن ساالنه در زون ها و جمع آوری  9

 گزارشات نظارتی از دفاتر زونها 

 

  کارمندان موزشی برای تدویر برنامه های آ 10

تیهۀ مواد آموزشی و راه اندازی برنامه آموزشی برای فراهم   11

 کنندگان خدمات پولی و صرافان 

 

  تیهۀ گزارش ساالنه برای بخش مربوطه  12

  تهیۀ پالن کاری ساالنه برای بخش مربوطه 13

  خانه پری و حفظ سوابق اسناد و بررسی گزارشات  14

 


